JEGYZőKoNyv
Készült Budapest Főváros VIII. keľĹiletJőzsefvźrrosi onkoľmźnyzatKépviselő-testtilet2014.
februáľ 5.én 10.00 órakor aJőzsęfvárosi Polgármesteri HivatalIII. emelet 300-as tźrgyaIőjában meglaľtott 1. rendes iiléséľől

Jelen

vannak: Dr. Kocsis

Máté, Balogh Istvĺĺn,dr. Dénes Margit, Dudás Istvĺĺnné,Egry
Attila, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Józset Komássy Akos, Pintéľ
Attila, dr. RévészIll4étrta, Soós György, dr. Szilágyi Demeter, Szili Balázs,
Vörös Tamás. Zentai oszkaľ

Távolmaľadását jelezte: Santha Péterné- alpolgáľmester

Távolmaradt:

Dľ. Feľencz oľsolya _ képviselő

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond _ alpolgáľmesteľ, Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészáľ Erika - a|jegyző,
dľ. Kovács Gabriella . a|jegyző
dr. Pestĺ Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Palotai Péteľ. PolgĺĺľmesteľiKabinet
Titkaľság irođavezetője, dr. Sánta Zsőfra _ Jegyzói Kabinet vezetője, Sommer János _ Tĺjrvényességi és Perképviseleti Iroda vezetője - Mátraházi Judit _ Személyügyi Iroda vezetője,
Fábián Márta - Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedliczkyné Pekári Karolina. Szervezési és
Képviselői Iroda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli Iľoda vezetője, Majeľné Bokoľ Emese Belso Ellenőrzési lroda vezetoje' HegedíĺsnéKis Annamária_ Családtámogatási Iroda irođavezető-helyettese, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Páľĺs Gyuláné Pénzügyi Ügyosĺály vezetője, Pénzes Attila _ Vagyongazdźikodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y vezetője, dr. Hencz Adľienn _ Gazdá|kodási Iľoda vezetóje, Szabĺi Endľe - Létesítményüzemeltetési Iroda vezetője _ dr. Fejes Tamás . a Járási Hivatal vezeto-he|yettese,
Wĺest x'erenc _ VIil. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében, Sáfľány József - JIK igazgatőja, Váradi Gĺzella _ Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetoje, Csete
Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója, Ács
Péter - Józsefüárosi Köĺerület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgáiat vezetoje, Kovács
Baľbaľa - Jőzsefuźrosi KözösségiHázak Kft. ügyvezetője, Biál Csaba - Józsefuaľosi Paľkolás-iizemeltetési SzolgáIat vezetője, dľ. Koroknai András _ JESZ főigazgatőja, Koscsóné
Kolkopf Judit _ JEB vezetője, Koľmos Tiboľné _ Várunk Rád Napközi otthonos óvoda vezetője

Egry Attila

Kcjsztjnti a Hivatal munkatarsait, azintézmény-és cégvezetoket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testület tagsait.
A Képviselő-testĹilet 20114. évi l. ľendes tilését,mely az sZMsZ 12., l4-I5' és l7.$-aiban
foglaltak a|apján került osszehívásľa, megnyitja. Távolmaradástĺt,bejelentette Santha Pétemé
AlpolgĺíľmesterAsszony, késésétdľ. Kocsis Máté Polgármestere Ur jeleĺe. Megkéri Képviselotaľsait, kapcsoljfü be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 14 képviselo, igy a
minősített szótöbbséghez IO, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat sziikséges'
Tájékońatja Képviselotársait, hogy rendkíviili testületi ülés vźrhatő 2014. februáľ 12-énszęrdán,14 órakor. A kĺjvetkező rendes tilés időpontj a20I4. marcius 5. szerđa,15,00 óra.
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Az

a|ábbi előterjesztések nem készültek el, így az ériĺtett.blokkon

zik. Meshívó szerinti

szźtmozźĺssa|a

beliili

szźtmozás megválto-

kĺjvetkezők:

2l2. Javas|at a Jőzsefváľosi Onkormányzat 2014. évi kiiltségvetéséről szóló rende.
let elfogadására
2I4. Javas|at a2014. évi kiizbeszerzési teľv jĺóváhagyására

2l5. Javaslat a Jĺózsefuáľosi NemzetiségĺOnkormányzatokkal kapcsolatos diinté.
sek meghozata|ára

A következő

előterj esztéseket, azok előterj esztőj e visszavonta:

3/3. Javaslat diintések meghozata|ára a

Magdolna Negyed Pľogram III. megvalĺó.

sításával kapcsolatban

J őzsefváros Kiizb lztonságáéľt és Ktizt isztaságáéľt Szolgáltatő Egy személyes
Nonprofit Kft. üzleti terve a2014. évre

4 13.

**ł<

Tajékońatja a Képviselő-testĺiletet, hogy a meghívóban szereplő 6l|. ,,Javaslat a 2014. évi
Díszpolgáľi cím, Józsefvárosĺ Becsületkereszt, Józsefuároséľt, Jó Spoľt és az Aranyko.
szorú kitiintetések adományozására,, című napiľenđzáĺt ülés keľetébęn Il4. napirendi
pontként keľtil megt źrgy a|ásra.
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Egry Attila

i

ľapiľend:
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Szavazástabocsátja az elmondottak szerint megváltozott napirendet:
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Zárt

ůiléskeretében tárgyalandĺó előterjesztések

1.

kérdésében önkoľmán.ryli hatósági ügyben

ä:ĺ:1'.""'"äi:ä:ö*"*ség

Előteľjesző: Riman Edina - jegyzó

2.

Javaslat ajánliat benyújtásáľa a BFVK á|ta| a Gutenbeľg tér 3. és a Rtikk
Sz. u. 3. szám alatt találhatĺí helyiségek éľtékesítéséľe
kiírt pályázati fe|hí-

vásra
(írásbeli

előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis

3.

}ĺ4;áté_

polgármester

zÁnr

tjĺrs

Javaslat egyes személyügyi dtintések meghozata|ára a Várunk Rád Napközi
Otthonos óvoda v ezetője v onatkozźlsában
(írásbeli
zÁnr tjĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

előterjesztés)

4.

Javaslat a 201'4. évi Díszpolgári cím és a 2013. évi Józsefváľosi Becsületkereszt, Jőzsefvároséľt, Jó Spoľt és az Aranykoszorú kitüntetések adományo.
zására

(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
zÁnr tjĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4áté - polgármesteľ,
Zentai oszkar - Humánszolsáltatási Bizottsás elnoke

2. P énzugyi, kiilts égvetéss el kap

1.

cs o

latos előteľj esztés ek

Javaslat a 2013. évi kłiltségvetéséľőlszó,J'ő 912013. (II.22.) tinkormányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
lományának Magyar Allam által ttirténő átváłl.|a|ása
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis

3.

Váľosľehabilitációval

lli4źLté_

adrósságál-

polgáľmester

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1.

Javaslat a,,TÉR_Koz A" páůyánattal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Maté - polgáľmester
Egry Attila - alpolgáľmester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

2.

Javaslat a ľÉn-roz ,,B,, jelű pályázatta| kapcsolatos további döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Zentaí o szkáĺ - képviselő

4.

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1.

Javaslat a Jóhíľ Józsefvárosi Média és GaléľiaKiizpont Közhasznrĺ Nonpľofit Kft.vel kap cs olato s tulaj dono si d iintések megho zata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács Barbara_ Jóhír Nkft. iigyvezető

2,

Beszámolĺi a Jőzsefvárosi Köztisségi Házak Nonprofit Kft vagyonkezelésé.
ben lévő ingatlanokról

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Kovács Barbara_ Jóhír Nkft. ügyvezető

3.

Javaslat a Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ szolgálati gépjármű.
vének elhelyezésérea Budapest VIII., Jĺózsef u.27. szálm a|attĺ telken
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesző: Kovács ottó _ ugyvezető

4.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kálváľĺa tér 6. és a Kálvária tér 14. szám
alatti üľes, łinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célúhelyiségek bérbeadására kiírt nyilváno s e gyforduló s p á|y ázzt eredményén ek megállapításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igyvezeto

5.

Javaslat a Budapest Jőzsefvźlros onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékérőlszóló 1612010.
(III. 08.) számú iinkormány zati r endelet mó dos ításá.ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesxő: Dr. Kocsis

6.

lľdźLté_

polgármesteľ

Javaslat a,,DH.II(2013 típusú''bérlakás pá.tryázat eredményhirdetésĺhatár.
idej ének meghosszabbítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igyvezető

5. Vagyonkezelésselo váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1.

6.

Teleki téľipĺac építésével
kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Maté _ polgáľmester

Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1.

Javaslat tag delegálására a Raoul Wallenbeľg Szakkiĺzépiskolaés Szakiskola intézményitanácsába
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester

2.

Javaslat az Y. és VI. kerületi önkoľmányzatokkal _ gyermekek átmeneti
otth ona tárgyában - ktitiitt ellátási szerző dések felülvizs gáůatár a
(írásbeli előterj esztés)

Előteľjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

3.

Javaslat a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kapacitásának átcsoportosí.
tásáľa
(íľásbelielőterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koroknai András - főigazgato

4.

7

. E;gy

Javaslat egyĺittmiĺkłidésimegállapodás megkiitéséľeaz Esélyt a Kibontako.
zásra- KulturáIis és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Egľy Attila _ alpolgármester

éb előterj esztések

1.

Beszámolĺó az iinkormányzat kiiltségvetési szerveiné| és gazdasági táľsaságainál foglalkoztatottak 2013. év végi jutalmazásáról
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Riman Edina - jegyző
Dr. Kocsis Máté _polgármester

2.

Beszámoló dľ. Kocsis MláLté, polgármester 2013. évben igénybevett szabadsá.
gaiľól
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: RimĺĺnEdina _ jegyzo

3.

AzElső Eneľgia-beszeľzésiOnkormányzatiTársulás pénzügyi elszámolásá-

4.

ľól szĺóló beszámolĺí
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Beszámolĺó a Képviselő-testület blzottságainak 2013. évi munkájáról
(íľásbelielőteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|l4láté - polgármester

5.

Javaslat a 6. sz. Országgyűlési EgyénĺVálasztókeľületi Választási Buottság
tagi ainak megválasz tásź.ľa
(írásbeli előterj esĺés)
ElŕiteľjeszÍő: Rimán Ecĺina _ jegyző, OEVI vęzető

Tájékoztatók

r

Polgármesteri tájékoztató a leiárt határidejű testiileti határozatok végrehajtásáľóI, az e|őző ĺĺlésóta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg szabadľen.
delkezésű ľészénekpénzpiaci j ellegű lekiitéséľől
(írásbel i tt! ékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll/;áté _ polgármester

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a napirendet 14 igen,O nem szavazatta|,tartőzkodźs
nélkül elfogadta.
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Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1.

Diintés szeméIyes éľintettségkéľdésébentĺnkoľmányzati hatósági ügyben
(íľásbeli előterjesztés)
ZART ULES
Előterjesztő: Rimiín Edina _ jegyzo

2.

Javaslat ajánlat benyr'Íjtásáľa a BFVK á|ta| a Gutenberg tér 3. és a Rökk
Sz. u. 3. szám alatt található helyiségek értékesítésére
kiíľtpályázati Íe|hívásra

előterjesztés)

(írásbeli
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/láté _ polgáľmester

zÁnr Üĺzs

3.

Javaslat egyes személyügyi dłintésekmeghozata|ára a Yárunk Rád Napközi
otth o nos ovoda v ezetłjje v onatkozás áb an
(írásbeli előteľjesztés)
ZÁRr ijĺrs
_
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtńé polgiíľmester

4.

Javaslat a 2014. évi Díszpolgáľi cím és a 2013. évi Józsefvárosi Becsületke.
reszt, Józsefuároséľt, Jó Sport és az Aranykoszorú kitüntetések adományozására
(írásbeli e|őterjesztés, PoľrÉzBESÍTÉS)Z,,íRT Üĺts
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester,
Zentai oszkźtr - Humánszolgáltatási Bizottság eln<jke

2. P énziigyi' ktilts égvetéss el kap

1.

cs

olatos előteľj esztés ek

Javaslat a 2013. évi ktiltségvetésérőlszőiő 9l20t3. (|I.22.) iinkormányzatĺ
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. A Budapest Főváros

VIII. kerület JĺízsefuáľosĺOnkormányzat adĺisságál-

lĺrmányának Magyar Allam által ttirténő átváIlalása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mäté- polgármesteľ

3.

Városľehabilitációval

és egyéb projektekkel

kapcsolatos előterjesztések

1.

Javaslat a ,oTÉR_KoZ A. pá|yázattal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
Egry Attila - alpolgármester
Dľ. Szilágyi Demeter _ képviselő

2.

Javaslat a

ľÉR_xoZ,,B,, jelű

pályázattal kapcsolatos további diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté- polgármester
Zentai oszkár - képviselő

I
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4. Gazdá|kodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1.

Javaslat a JĺóhíľJózsefuáľosi Média és Galéria Ktizpont Ktizhasznú Nonprofit Kft-vel kap cs o latos tulaj donosi döntés ek megho zata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Barbara

- Jóhír Nkft.

ügyvezető

2.

Beszámoló a Jĺózsefváľosi KłiztisségiH:ńzak Nonpľofit Kft vagyonkezelésé.
ben lévő ingatlanokľól
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács Barbara _ Jóhíľ Nkft. ügyvezető

3.

Javaslat a JőzseÍváľosi Intézményműkiidtető Központ szolgálati gépjárművének elhelyezésérea Budapest VI[., József u.27. szám alatti telken
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezeto

4.

Javaslat a Budapest VIII. keľĺĺlet,Kálvária tér 6. és a Kálváľĺa tér 14. szám
a|atti üľeso önkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célúhelyiségek béľbeadására kiíľtnyilván os eg5rfo rduló s p á.ly ázat eredményének megál|apításár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - ugyvezető

5.

Javaslat a Budapest Jőzsefváľos Onkoľmányzat tulajdonában átló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékérőlszólĺi 1612010.
(III. 08.) számű tinko rm ányzati ľendelet módos ításár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté _ polgáľmesteľ

6.

Javaslat a,,DIi-II|2013 tÍpusú'obérlakás pá.tryázat eredményhiľdetésihatáridej ének meghosszabbításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - ügyvezető

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel

1.

kapcsolatos előterjesztések

Teleki téri piac építésével
kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgrĺrmester

6.

Humánszo|gáitatással kapcsolatos előteľjesztések

1.

Javaslat tag delegálásáľa a Raoul Wallenberg Szakktizépiskola és Szakisko|a intézményi tanácsáb a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjeszĺ,ii: Egľy AĹtila _ ĄulgáľluesĹeľ

2.

Javaslat az Y. és VI. kerĺileti tinkoľmányzatokkal

-

gyermekek átmeneti

tthon a tár gy áb an - kł'ti' tt ellátási szerződés ek felü lvizs gáIratár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester
o

3.

Javaslat a Jőzsefvátrosi EgészségiigyĺSzolgálat kapacitásának átcsoportosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koroknai András - főigazgatő

4.

Javaslat együttmű\ödési megállapodás megkiitéséľeaz Esélyt a Kibontakozásra- Kulturális és Szociális Alapítvánnya|
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesĺő: Egry Attila _ alpolgármester

7

. Egy éb előteľjesztések

1.

Beszámoló az tinkormányzat költségvetési szeľveinél és gazdasági táľsaságainál foglalkoztatottak 2013. év végi jata|mazásáľól
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesző: fuman Edina _ jegyző
Dr. Kocsis 1l1'źúé_ polgármester

2.

Beszámolĺi dr. Kocsis ľ,ĺlátépolgáľmester 2013. évben igénybevett szabadsá.
gairĺól
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

3.

AzEIsőEneľgia-beszerzésiOnkoľmányzatiTársuláspénzügyielszámolásárĺól szólĺó beszámolri
(íľásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis

}i4:źLté_

polgármester
1_0

4.

Beszámoló a Képviselő.testület buottságainak 2013. évi munkájáról
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|i4:áté _ polgármester

5.

Javaslat a 6. sz. Országgyűlési Egyéni VáIasztókerůileti Yálasztási Bizottság
tagi ainak megválasz tására
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyzo' OEVI vezető

Tájékoztatók

ĺ

1.

Polgármesteľi tájékoztató a |ejárt határidejű testiiletĺ határozatok végľehajtásáľĺól, az e|őző ütés ĺóta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekr ő| és az önkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg szabadľendelkezésíĺľészénekpénzpiaci jellegíĺlektitéséről
(írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll./.túé_polgármester

Zárt üIés keretében tárgy alandó előteľj esztések

Napirend

1/1.

pontja

tintés szem élyes éľintetts ég kéľdés ében tinko rmá ny zati ható
(íľásbelielőteľjesĺés)
ZART ULES
Előterjesztő: RimĺínEdina _ jegyző
D

sá

gi ügyben

A napirend zdrt íilěs keretében ttjrtént az Miitv. 46. s O bekezďésének a.) pontja értelméA napirenď tdrgyalúsa során elhangzottakat és a meghozott 2/2014. (Il.łS)szómú ha-

ben.

tdrozatot 1. zórt iilésről késziilt jegyzőkönyv

tartalmaaa.

Napiľend |ĺ2. pontja
Javaslat ajánlat benyújtására a BFVK áůta| a Gutenbeľg tér 3. és a Riikk
Sz. u. 3. szám a|att található helyiségek éľtékesítésére
kiírt páIyázati fe|hi.
vásľa

előterjesztés)

(írásbeli
zÁnr
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté- polgáľmesteľ

tjĺns

LL

A napírend zlźrt ijlés keretében történt az Mön. 46. s a bekezdésénekc.) pontja értelmében. Á napirend túrgyaldsa soľlÍnelhangzottakat és a meghozott 3/2014. (II.05.) szdmú hatúrozatot 2. zúrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv

tartalmgzza.

Napiľend 1/3. pontja
Javaslat egyes szeméIyügyi dtintések meghozata|ára z Váľunk Rád Napkiizi
Otthonos Ovoda v ezetője vonatkozásában

ZART ULES
(írásbeli előterjesztés)
_
Előterjesztő: Dr. Kocsis }łĺ.áté polgármester

A napirend zdrt iilés keretében tijrtént az Mötv. 46. s @ bekezdésénekb.) pontja éľtelmében. Á napirend ttźrglalúsasordn elhangzottakat és a meghozott 4/2014. (II.05.) szdmú hatdrozatot 3. zúrt ťilésről késziik jegyzőkönyv

Napirend

tartalmaaa.

pontja
Javaslat a 2014. évi Díszpolgári cím és a 2013. évi Józsefuárosi Becsületke.
reszt, Józsefuárosért, Jó Sport és az Aľanykoszoľrĺkitüntetések adományozására
zÁnr Üĺrs
(írásbeli előterjesĺés,potKÉzBESÍTÉS)
polgármester,
Maté
Előterjesztő: Dr. Kocsis
Zentai oszktr - Humánszolgáltatási Bizottság elnoke

1/4.

A napíľenď zórt ťiléskeretében töľtént az Miin. 46. s @ bekezdéséneka.) pontja értelmében. Á napirend ttÍrgyallźsa sordn elhangzottakat és a meghozott 5/2014. (II.05.) szdmú ha.
tdrozatot 4. zdrt iilésrdl késztik jegyzőkiinyv tartalmaaa.

Egry Attila
Nýĺlt utes következik. Megkéri a képviselőket foglaljak el a helyiiket.

2. P énzíigyi,költségvetéssel ka pcsolatos előterj esztések
Napirend 2ll.pontia
Javaslat a2013. évi kiiltségvetéséľőlsző|ő9120|3. (II.22.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺdáté_polgármester

tz

Egry Attila
Kéri a képviselőket foglaljak el a helyüket! Nyílt ülés kĺivetkezik. Kettes blokk, pénzngyi

költségvetéshez kapcsolódó előteľjesaések. Előterj esńője a polgármester. Az előterjesztést a
bizottságok meg!árgya|ták. Napirend'vitáját megnyitja. Szí|iBa\ázsnak megađja szőt.

(10 óra 35 perckor Sztlágłi Demeter képviselő megérkezett az üĺésre,a Képviselő-testiilet
Iétszáma I5 Jő.)

Szili Balázs

Adósság csĺjkkentésitáLmogatásra 52 millió foľinttal, foglalkoztatást helyettesítő támogatźsra
80 millió forinttal, a rendszeres szociális segélyre 45 millió forinttal kevesebbet ktjltöttek,
mint amennyi a költségvetési tervben szerepelt. osszességében kĺjzel 200 millió forinttal kevesebbet fizettek a szociális támogatásokľa. Feltéte|ezxe, hogy nem köszĺjntĺjtt be Józsefuáľosba a jő|ét, azt gondolja, hogy itt nem a felültervezése t<jrtént a kĺiltségvetésnek,hanem valószínűsíthető, hogy atámogatási ľendszerekből bekeľülésifeltételek voltak teljesíthetetlenek
a rászorulők számára. FölmeľĹil annak az igénye, hogy esetleg meg kellene reformálni a szociális rendelęteket.

Egry Attila
YáLaszađástamegadjaaszőtdt.}l4észárEľikaa|jegyzőasszonynak.
Dr. Mészár Eľika

Az előző

kciltségvetés módosításánál is felmeľült ez a k&đés.Akkor is elmondásra került,
hogy felülvizsgá|atra keľülnęk a szociális juttatásokĺól szóló rendeletek, mely a decembeľi
testĹĺleti ülésen meg is t<jľtént. Bevezetésre kerĹilt az önkormányzatí segély, amihatá|yos január elsejétől. Remélhetőleg ezeka sziímok, aziý szabá|yozás kcjvetkeztébenvtitozni fognak.

Eg.y Attila

Jakabfu Tamásnak meg adja aszót.

Jakabff Tamás
ot kéľdéstkívĺánfeltenni. Az első. A lll6-os az Idősek Klubja, folyóiratokkal, újságokkalkap-

csolatos. Szeretné megtudni, hogy mely sajtóteľmékeket rendelték meg. A IIl7-es tészben a
polgármester źúnlhźzotthatáskörben, az onkormányzat költségvetésén belül, a Teleki téľipiac
építésénekműszaki ellenőr đíjazásacíménátcsopoľtosítást hagyott jővá. Mégpedig, a Kisfalu
karbantartások, és egyéb feladatok díjazása eL(5fuźnyzatából csoportosított, önként vállalt feladat felhalmozási előirányzatra. Kérdése,ennek mi áll a hátterében? A II/9-es részben, bejgli
vásarlása tclľtént. Valószínúleg karácsonyra. Viszont 1 millió plusz adók tisszegen, ań. gondolja, hogy ez mźr néhány raklap bejglit jelent, és tudni szeretné, hogy keriilt kiosztásľa?
III/9-ęs részben a kérdésétmaľ feltette SziliBalazs. Kb. 185 millió értékben tĺjrĺiltéka szociális juttatásokat. A IIIl2}-as részberl a VPB tanácsadói díjalaa csoportosítanak 1,9 milliót. Hogyan tudták megkötni ezeket a szerzőđéseket,hogyha nem volt meg rá a fedezęt a 20l3-as
évben?

Egry Attila
Y áIaszadásr a me gađja a szőt,

dr .

Mészát Erika

aIj e gy

ző

as

szonynak,
T3

Dr. Mészáľ Erika
Az idősek klubjába ľejtvényújság,a Füles }y'ragazín, és hasonló' az időtoltésre szo|gźiő újságbeszetzés toľtént. A Teleki téri piaccal kapcsolatban műszaki ellenőrre szfüség van, hiszen
ań. ahatáIyos jogszabály előíľja. VPB döntés volt aľról, hogy a Kisfalu Kft. látja e| ezt a feladatot, és allhoz,hogy a döntés megszülesseĺ, a|.lhoz kellett az eIoirányzat źńcsopoľtosítás,itt a
tájékońatás történt' meg. Szaloncukor, bejgli beszerzés a rászoruItsági szempontokat figyelernbe véve, a Családsegítő közľemúködésével, történt kiosztásra. Nem tĺjrténtfeđezetnélküli
kotelezetts ég váIIa|ása a tanácsađői keľet tekintetébęn.

Egry Attila

Megadj a szót Paľis Gyulané tigyosztályv ezęto asszonynak.

Páľis Gyuláné
.ł.z onkórmtnyzatkĺiltségvetési ľęndelete tarta|maztaabizottsági keľet fedezetet, csak

a tarta-

lékÍó1 kellett átcsoportosítani. ÚgyhogY' meg volt a fedezete a tanácsadói szeruődéseknek.

Egry Attila
NäpiľendvitájazajIík. Megállapítja, hogy ttjbb kérdés,hozzászőlás nincs, ezértnapirend vitáj

át Iezárj a, és szav azásra

b oc

sátj a a

rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST JoZSEFvÁnos rÉpvĺsp,l-o-ľBsrÜrETEELFoGADJA Ésvĺpca.LKoTJA BUDAPEST ľ6vÁŔos VIII. KERÜLET ĺózsEľvÁRosl oľronľĺÁI\rYZAT
RENxnľvIspń - TESTÜLETÉNEK Iĺ2014.(I.06.) SZÁMÚ oľxonmÁľyzĺ.ľr
gt2013.g1.f2.)
oľronA 2013. nvl rolľsncvn.iÉsnól szoĺo

bnĹníĺí

MÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁRoL
Egry Attila

M-egallapĺtja, hogy a Képvíselő-testület 13 igen,
I l f0 t 4 . (II. 06. ) sztmlű ręndeletet megalkotta.

0 nem

szavazattal,

2

hrtőzkodással az

A SZAVAzÁsN.łr JELEN VAN ts rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JiZSEFvÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrETEELFoGADJA ÉsvBceLKoTJA BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oNromĺÁNYZAT
xnľvlsruo TE5TÜLETÉNEK |,t2014.(I.0ó.) sZÁMÚ oľronľĺÁľvZATIREN.

a, zors. nvr roĺ,rsncvn.řÉsnól szoĺo gt2013.(II'.22.) oľxon.
oaĹľíĺľ

vĺÁľyza.TlRENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Napiľend 2ĺ2.pontja
A Budápest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat adósságállományának Magyar Allam által ttiľténő átváI'|a|ása
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila

Íräsbeli e|őterjesńés. Az előterjesztést az il]etékes bizottsag meg!áĺgyalta. Napirend' vitájźt
me gnyitj a. S zi|i B a\azs képvi s el őnek me gadj a szőt.
L4

Szi|i Ba|ázs
2010-ben 1 milliard forint általános beruházásí hitel keľĹilt felvételre. Kéľdése.miľe került
fe|haszná|ásra?

Egry Attila

Yćiaszadásľa megadja a szőt Pĺáris Gyulźtnéigyosztá|yvezető asszonynak.

Paris Gyuláné
Ezek a projektekhez, Corvin sétany projekt, Auróra rendelő felújításanak onrészéhez" MNPII. lakások felújításának az onrészéhez.Korülbelül ezek, amik ft'l lettek haszná|va a hitelek,
de konkĺétanutána tudnak nézni, és megmondják pontosan.

Egry Attila
ALjegyzĺĺ Asszony szavait tolmácsolva mondja, hogy mindegyik fe|hasznáIás mĺigött képviselőtestĹileti dĺintésvan, illetve írásban kap még a Képviselő Ur egy kiegészítésta kérdésével
kapcsolatosan. Tételesen, pontosan, hogy afe|használás hogyan töľtént. Pintér Attila képviselő úrnak megadja aszőt.
PintéľAttila
Annyi megsegyzése lenne ezzel az állami adósság átvállalással kapcsolatban, hogy tetmészetesen ktjsztini, hogy az onkormtnyzatot megszabadítjzk ettőI az ađősságtól, és ľemélimajd,

hogy ha meg kapják a költségvetést, akkor abból világossá válik, hogy miľe teĺvezik fordítani
eń. afajta felszabaduló erőfoľrásokat. Meľt nem kell kamatot és törlesztést fizetni. Másrészről
megsegyzi, hogy ez a fajta állami gondoskodás, valamilyen méľtékbena felelőtlen gazdálkodást segíti elő. olyan méľtékben,most nem feltétlentil Józsefuĺĺľosrólbeszél, de ahol a települések olyan helyzetbe keľĹiltek, hogy túlvállalták magukat, hitelekkel, adóságokkal, és ki kell
őket segíteni, akkor most ezt büntetlenül tehetik meg. Az elmúlt napokban kitört egy botrány.
Egy MSZP-s képviselő,bízonyos Simon Gábor Volksbank-tól még talán XVII.vagy XVIII.
kerületben kötvényt, pontosabban, telepĺiléskötvényszerzĺĺdéstkötött a Volksbankkal. Megnézte ezeket a hiteleket, amit a Jőzsefvźros kötött 2004-ben, amikoľ MSZP-és vezetése volt
Józsefuaľosnak. Akkor szintén a VolksbankkaI egy tĺjbb mint 2 mil|íárd értékiĺ,taLźtn váItő
kibocsájtás t<jrtént. Ta|án nem trtana megvizsgálni, ezt annak fenyében, hogy ha MSZP-s
politikusok közel kerĹilnek a tlizhöz, akkor |ege|ószőr a saját zsebtiket próbálják tömni. AZt
szeretné kérni, vizsgá|ják ki, hogy milyen feltételek a|apjźn történt 2004-ben az abizonyos
hitelfeltétel. Milyen aján|atokat kéľtek be, volt-e versenyeztetés a kiilĺjnfele bankok, pénzligyi
szolgálatok kozott, hogy valóban annak idején tényleg a legelőnyösebb ajánlatot fudta a Józsefuaĺos igénybe venni. Mĺíredđigis jelentős méľtékűkamatot ťlzettek, de ugye most, hogy
Józsefuáros megszabaclul ezekÍől a kamat terhektől, azért a hitel nem sziĺnik meg, hanem az
Allam fo gsa ezt ťlzetni.

Egry Attila
Dr. RévészMźrtaképviselő asszonynak megadja aszót.
Dr. RévészMárta
Nem volt MSZP-s vezetés az onkormźnyzatban, de nagyon ĺjrült volna neki. Azt szeretné
megkérdezni, hogy a térfigye|ó rendszerre ftilvett az onkormáĺyzat 2007-ben 700 millió forintot, a térfigye|ő rendszer fe|iĄítására. Pintér miniszter tlr adta át a térťlgyelő rendszert. Tehát, kb. hét év telhetett el a térfigyelő rendszer iizembe helyezésétől, és kb. hét év múltĺánfel
kellett újítani.Na, most csak arľa szeretne ťlgyelmeztetni, hogy megint eltelt hét év, és való15

színűleg szükséges lesz a térfigyelő ľendszer karbantaĺtására, és feltjításźra. Eľre szálmítaĺi
kell, és arra is, hogy ez egy jelentős kiadást, vagy terhettő az onkormanyzatta, hacsak nem
tudnak pá|y ázatot benffi tani a felúj ításhoz.

Egry Attila

A téľfigyelő kamerákkal

kapcsolatban ań. tudja elmondani' hogy az onkoľmányzat vezetése
maľ felmérte, és pontosan látja eń" a ptob|émát. Jelenleg a technológia elavult, ami akkoľ kia\akításra keľült. Szándékukbarr áll a téľfigyelő kanreľarendszeľt megújítani. trnnek témájábarl
szeretnének pá|yazľn is a BelügyminisztériumnźlL, és aú, szeretnék, hogy egy belügyminisztériumi támogatás keretében tudják megújítani, illetve a meg lévő ľendszeľtmegújítani, továbbá
kibővíteni azokľa a tertiletekľe, ahol nincs a Józsefuaľosban kameľa. Elérik azt az ahított pillanatot, hogy mindęn része kamerával látott terület legyen Józsefuarosnak. Ez akozbiztonságot nagyban elő fogja segíteni. Megadja aszót Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiseľ József
Nyilvánvaló szeretnek az elhunyt Csécsei BéItttahivatkozni. Nem is ő, haĺrem a volt koalíciós
taľsai, hogy MitusZsuzsa és Jóvér Bélanéa Holdróljott-e a Hold páľtnak, vagy báľmilyen
pártnak atagsa volt-e? Úgy tudja, hogy ez a két képviselő, aki alpolgáľmester volt azMSZPnek a jelöltjei voltak mind a ketten. Ktilonben érdemes elolvasni kedves Képviselőtársam,
hogy ők benne voltak-e a vezetésben. Ráadásul aztfr.lďru kell, hogy 2002-2006. közĺjtt ők feleltek gazđaságért,meľt Takács Gábor alpolgármester úr a szociális szf&áért volt felelős.
Tudna mesélni egy-két ilyen MSZP-s potentátot, akilľől most szívesen elfeledkeznek, de
azért most ne feledkezzenek el. Amikor SziliBa|ázs képviselő megkérdezte, hogy 2010-ben

ugyan mire vették fel az 1 milliĺírdot, akkor elmondja, hogy szívesen v{rta volna azt akérdést,
hogy 2002. és 2006. között mire vették fe| azt a 10 és fél milliárdot, ami rajtuk maľadt. Es e
miatt megbénították az onkormźnyzat műk<jdését 2006. vagy 2007-ľe. Nagyon nehéz volt
visszahozni a csődbő| az alď<ori ellenzéki képviselőtestületnek az onkormźlnyzatot, mert a
polgáľmester SZDSZ-es volt, és nagyon ellen állt ezeknek a dolgoknak, hogy megpróbáljak
az onkormźnyzat gazđaságihe|yzetétlegalább nullaĺa visszahozni. Evekig dolgozott rajta az
akkori és a mostani képviselő-testület. Marpedig ezek szocia|ista vezętésű önkormźnyzatok
voltak és annyira azok voltak, hogy a mindenfé|e gazdasági döntést, szocialista alpolgármesterekvégeńek eI az akkori képviselő-testĹiletben. Nem szokott a Pintér képviselő mellé állni,
de a Simon ügy utan elgondolkoztatő ez a2004-es Volksbank ügy itt is. Kísértetiesen hasonló
időpontokban, hasonló feltételekkel vettek fel ott hiteleket, amit most a Kormány e|vesz, ez
*"gk.in''y"bbülést hoz, de azért az áItanháńartásban benne marad ez atétel. Úgy hogy amikor elfeledkeznek, memória zavarra|, esetleg ilyesmivel van gondjuk, akkor minđigk&dezzék
me g őket. S zíve s en táj ékońatj ák Képvi s e l őtars aikat.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő úľnakmegadja a szőt.
Pintér Attila
Köszöni szépen Kaiseľ képviselő uľ támogatő szavait| El akaľta mondani, hogy 2002-2006.
kozött MSZP többségű volt a Képvise1ő-testĺilet. Csécsei Béla MSZP-és támogatással-lett
polgáľmester. Abban az időben, még a koľmány is SZDSZ és MSZP koalícióban volt. Ugy,
hogy továbbľa is kérdęzi, hogy a 2002. és 2006. között felvett hitelek, kibocsájtott váltók,
kcjtvénvek esetében volt-e versenYeztetés? En. szeretné kémi a Hivataltól.
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Egry Attila

Dr. RévészMźlrta képviselő asszonynak aďja meg a szőt.

Dr. RévészMárta
Két dolgot szeretne mondani. Fel tud sorolni, alpolgármestert is, tanácsnokot is' aki FIDESZ-

es volt, akik döntéseket hoztak, dc mcg lchet nézni nem gondolná, hogy Debrecenben volt dr.
Juhaĺos Róbeľt, Lőrinczi-Reich József stb. De szívesęn elismeri, hogy téved, és Debrecenben
voltak. Egyet ért azza|, hogy meg kell nézni avá|tőkat, minden egyebeket. Tessék megnézni
és lássanak tisztán|. Ezzel semmi gonđaz égvilágon nincsen. Mindenesetre az 1 mitliardot
azért kéÍđezték
meg, mert, ha a Képviselő Úr gondosan megnézte vo|na a tźlblźzatot,akkor
látta volna, hogy minden egyes ĺisszeg mellett fel volt tÍintetve, hogy mire vették ťo|. Tehát az
onkormanyzat míre vette ftjl. Ez volt az egyetlen tétel, ahol nem volt feltiintetve ' Es ezért
kérdeztékmeg, és kaptak is rá vźůasń..Na, most az onkoľmányzat igencsak büszke, és jogosan büszke aľra, hogy az iskolákat felújította, hogy utakat újítottfel, hogy sport udvaľokat
csinált. Ezek mind azokból az osszegekből vannak, amelyek ott fel vannak sorolva.

Ęg.y.tttĺl"

Ugy gondolja, hogy Pintéľképviselő ur kéĺdését
képviselői kéľdéskéntkell kezelni. Nem kéri
meg, hogy tegye fe| az ülés végénújra. Es a Hivatal, pedig meg fogja válaszolni 15 napon
belül. Kaiser képviselőnek megadja a szőt.

Kaiseľ József

Szeľintem elég gyönyorv, az, amikor volt FIDESZ- es és alpolgármesterekĺe, és tanácsnokokra mutogatnak, de nem akkor lettek a hitelek ftjlvéve. Hanem akkor, amikor Mitus Zsuzsa és
társai vezettek. Ezen kell elsondolkozni.

Egry Attĺla
Komássy Akos képviselőnek adja meg aszőt.
Komássy Ákos
Tisĺelt Alpolgáľmester Ur! Képviselői kérdésttegye meg, hogy kiegészíti!A 2002. előtt és
2006. utani hitelfelvételek és gazđá|kodási kérdésekkelkapcsolatban is, ha máĺ boszoľkányüldözés van, akkor ne hagyjrák a véletlenül meg nem említett időszakokat se érintetlenül.
Amúgy meg jelzi, hogy szandékaik szerint Józsefuaľos első szocialista polgármęsteľe idén
októberben fog hivatalba lépni. Eddig nem volt egy Sęm.

Egty Attila
Megkéri a képviselőkęt, őtizzék meg nyurgalmukat! Komássy képviselő ,tlÍtőI azt kéri, hogy
foga|mazza meg a kéľdésta napirend végéig,és tegye ftjl! Arĺa a Hivatal fog tudni adni pon-

tos választ. Ne hozzák a Hivatalt olyan helyzetbe, hogy neki kelljen kitalálni, hogy pontosan
mit szeretett volna a Képviselő Ur kérdezni. Illetve hagyják meg Pintér képviselőnekań,a
lehetőséget, hogy ő meg a sajźłtkérdéséttudja feltenni, és aľra megkapja aváIaszt. Ne keveredjenek össze a kérdések.Pintér Attila képviselőnek adja meg a szőt.

PintéľAttila
Csak annyit szerętne megjegyezni, hogy nem boszorkanyiildözésről van szó. Nincsenek manapság már boszorkányok. Egyszerűen csak szeretnének tisztźn látni abban a tekintetben,
hogy pl. 2002. és 2006. kozött, amikor ennek a keľületnek szocialista SZDSZ vezetése volt,
akkor vajon ők felelősen gazdźĺ|kodtak-e?A útbízottjavakkalmegfelelő pontossággaI jaĺĺakt7

e? Ésnem a saját zsebüket tömték-e? Ez nagyon fontos, mert ugye mar pl. itt a szóban forgó
hitel esetében ugye máľ eltelt 10 év. Tehát lehet, hogy ha bűncselekmény történt, akkoľ maľ
10 év alatt ez etéviilt. De nem baj, mert derítsékki, és mutassák be avá|asztóknak, hogy miIyenek voltak a szocialisták, amikor okvezették váľost. Ez egy nagyon fontos kérdés.

Egry Attila

Megállapítja, hogy az e|őteqesztés tźltgyában több kérdés,hozzászőIáS nem érkezett, ezért a
napirend vitáját.|ezárja. Szav,az:ásra boosá[ja a ktjvetkez,3 |ntáľozati javaslatot.

A Képviselo-testĹilet
költségvetéséről sző|ő 2013. évi CC)C(X. törvény
(továbbiakban: 20|4. évi kĺlltségvetésitcĺrvény)67.-68. $-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvźnítja,hogŁ a 2014. évi k<iltségvetési töľvényben írt feltételekkel az ađősságá||omźnyaMagyarAllamáltaltöľténóáfr á||a|ásátígénybekívánjavenni.

1. Magyaľország2014. évi központi

2. kijelenti,

hogy az önkormányzat nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb szám|akoveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelenhez kapcsolódott, és annak feđezetére,vagy teljesítésénekbiaosításául szolgált.

3.

kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvźtl|alással érintett tigylete aZ ugylethez kapcsolódóan befolyó tźmogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezéséteszo\gáIő ügyletté válik, iĘy a befolyt bevétel ĺisszegét,legfeljebb az érintętĹ
adósságból źńvźila|ásra került ĺisszeg erejéig, a bevétel beérkezésétkĺjvető 3 munkanapon belül átutalja a kincstar áItaI megjelĺilt ťlzetésíszám|ára.

4.

kinyilvánítja, hogy a Polgáľi Törvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. törvény 33f. $ alapjan megállapodást kívan kĺjtni a Magyat Allammal az önkormtnyzatot terhe|ő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya źfi, áI|aIásźrőI.

5. az

6.

aďőssźryátvállalással összefliggésben felhata|mazza a polgármesteľt, hogy:

a)

megtegye a2014. évi költségvetési t<irvény 67-68. $-ai szerinti nyilatkozatokat
és intézkedéseket,

b)

az átvállalással érintett adósság tészétképezőügyleteket

c)

a2O14. évi költségvetési törvény 68. s (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.

a20I4. évi ktiltségvetési törvény 67-68. $-a szerintí áwáI|a|ts éľdekébenne alakítsa tń, azt. vźitő
formájában adjaźt,

utasítja a polgáľmestert, hogy az adősságátvállalással
ron következő ülésén táiékoztassa a testĹiletet.

kapcsolatos intézkedéseiľőla so-

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 1-5. pontok esetében 2014. febľuar 28.,6.pont esetében 20|4. április 30.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 lgen, 0 nem szavazatta|. taľtózkodás nélkül elfogadta ahatátozatot.
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A Képviselő-testület

l.

Magyarorszżlg,2lJI4. évi központi költségvetéséľől szo|ő 2ĺJ13. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: 2014. évi k<iltségvetési törvény) 67-68. $-aiban foglaltakľa figyelemmel kinyilvźnitja, hogy- a 2014. évi költségvetési töľvényben írt feltételekkel az adósságállomanyaMagyar Allam által tĺĺténőátvźila|ását igénybe kívanja veĺľri.

2.

kijelenti, hogy az önkormányzat nem ľendelkezett olyan betéttel vagy egyéb szálĺůakcjveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetéte, vagy teljesítésénekbiztosításául szolgált.

3.

kijelenti, hogy amennylben az <inkoľmányzat egy átvállalással éľintettügylete azÜgy|ęthez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezéséreszolgźiő Ĺigyletté válik, ,űgy a befolý bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból źúvá|lalásra kerĹilt összeg erejéig, a bevétel beérkezésétkövető 3 munkanapon beltil átutalja a kincstaľ által megjelölt fizetési szám|áľa.

4.

kinyilvanítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 1959. évi IV. ttirvény 332. $ alapján megá|Iapodást kívan kötni a Magyar Áilammal az önkoľmáĺyzatot tethe|ó, az
adó s ságátvál l alás s al éri ntett adó s ságál l o mźnya átv á|Ia|ásár őI.

5.

azadősságátvállalással összefuggésben fe|hata|mazzaapolgźttmestert, hogy:

a) megtegye a20I4. évi k<ĺltségvetésitörvény 67-68. $-ai szerinti nyilatkozatokat
és intézkedéseket.

b) a, átvállalással érintett adósság ľészétképezőügyleteket a20t4. évi költségvetési törvény 67-68. $-a szerinti átvźůIaLásérdekében ne alakítsa át, azt
formájában ađjaát,

vźt|tő

c) a20I4.

évi költségvetési törvény 68. $ (4) bekezdése szeľinti megállapodásokat
megkösse.

6.

utasítja a polgármestert, hogy az adősságátvá||a|ással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő Íiléséntájékoztassa a testiiletet.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1-5. pontok esetében 2014. februaľ 28., 6.pont esetében 2014. ápľilis 30.

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a ,,TER

KoZ a"

páIyázattal kapcsolatos dtintések meghozata|ára

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4áté - polgármester
Egĺy Attila - alpolgármesteľ
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő
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Fg.y,łttĺla

Írásbeli előterjesaést, amelyet az illetékes bizottság megfárgyalt. A napiľenďvitáját megnyitja. Megadj a a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Az előterjesztés indoklásában látja an, hogy pl. Capéval megkötik ezt a szerzódést, ők menynyipéĺlń" kapnak? Eń. az előterjesztés indokolásábantaláIta meg. De ahatátozati javaslatban,
illetve magźlban ebben aszerzodésben, amit az előterjesztéshezmellékeltek, ebben nem SZerepel konkĺétösszeg. IJgy étzi, mint ha kapna a Polgármesteľ Úr egy biankó fe|hata|mazást,
hogy majd az egyuÍÍműködési megállapodást, ahogy éppen módosítva |esz, aláíť1a. Az lenne a
kérdése'vajon az a péĺzösszeg milyen módon, mondjuk a Capéhez, vagy akár a Fővárosi
Vízmúvekhezkerül, az vźitozhat-ą vagy hogyan tuđjĺĺkezt pontosan rogzíteni, most a határozati javaslatban?

Egry Attila

Me gadj a a szőt dr . Mészár Erika

a|j

e

gy

ző

as

s

zonynak.

Dr. Mészár Eľika

Természetesęn nem biankó szerződésről dönt a Testtilet, és nem azt akafizlk a|áíratÍatni PoIgármester Únal. Együttműködési megállapodásról van sző, és nem támogatási szerzőďésrőI.
Ennél apáIyézatnál nagyon fontos hangsúlyozni, hogy akét szerződés típus kĺizĺittkülĺinbség
van. A végleges támogatási szerzódést' ami a konlĺľétösszeget taĺta|mazza, még nem kötotte
meg az onkormanyzat a Fővarosi onkormányzattal. Abban az esetben, amikor ez meg!örténik, akkor tudnak majd konlľét összegľől beszélni. Az e|őterjesztés előre vetíti, hogy milyen
<isszegben kívĺĺnnakaz egyutÍmtĺködési megállapodásnak a pénzigyírészéta Cape részére
megállapítani, viszont mivel még nincs meg a végleges támogatási szeruődés, ezért nem taľta|maz ĺ]sszeget az együttmfüödési megállapodás. Ahhoz viszont, hogy a Főváľosi onkormźnyzat a tźlmogatási szerződést megkösse az onkormtnyzattal, althoz az egyĹittmrĺködési
támogatásokat be kell nyújtani.

Egry Attita
Pintéľ Attila képviselő úľnakadja meg aszőt,
PintéľAttila
Akkor úgy fogalmazza

źń a kérdést, hogy

akkor ez víssza fog jönni még a Testület elé. Konk-

ľétĺisszeggel szeľeplő szęrzódés?

Egry Attila
Vissza fog érkezni a szerződés. Amennyiben nincs tĺjbb kérdésa napirend vitźĄát|ezáĺja.

A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy

1.

a) a Civilek a Palotanegyedért Egyestilettel (székhely: 1088 Budapest, Lőľinc pap téľ
3.' nyilvántartási szám.. |2975, adőszám: 18196607-|-42), az,,Európa Belvaľosa program II., a Palotanegyeđ Kulturális Városmegiĺjitásď, elnevezésrí projekt megvalósításara egyĹittmúkĺjdésimegállapodást köt;
b) elfogadj a az e|őte1esztés I. szźtmű mellékletétképező, az ,,Eurőpa Belvaľosa pľogram II., a Palotanegyed Kulturális Váľosmegujítźsa,, elnevezéstĺprogram nem beruhá20

zźsi célu, közösségformáIő projektelemeinek megvalósítása tárgyű együttmfüĺidési
megállapodás fobb tartalmi elemeit és felhatalmazzaaPolgármestęrt annak alźirására.
Egyben fe|hata|mazza a po|gármesteľt az Egyittmúködési Megállapodás esetleges
módo sításai nak aláír ásár a, amenrlyiben aZ nem éľintönkorm źnyzati forrásbevonást,

határídő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosĹ
tását.

Felelős:

Határido:

2.

polgármester
2014. február 20., az esetleges módosításokat követően azonna|

a) a Fóvtrosi Vízművek Zrt.-ve| (székhely: 1134 Budapest, Váci ttt 23-27., cégjegyzékszám:01 10 04245|) az ,,Ellrőpa Belvárosa pľogIam II., a Palotanegyed Kulturális
Városmegújításď, elnevezésii projekt közműfelújításanak - Bródy Sandor utca vízi
közmrĺ cseréj e - megvalós itására egyĹittműködési megállapodást kĺit;
b) elfogadja az előtetjesztés 2. számű mellékletétképezo, az ,,Eutőpa Belviíĺosaprogram II., a Palotanegyed Kulturális VaĺosmegtĄításď, elnevezésű projekt kozműfelújításának megvalósítźsa tźrgyű együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemeit és
f e|hata|mazzaapolgźlrmestertannaka|źirására.

Egyben felhatalmazza a po|gtnmestert az EgyüttmtĺkĺidésiMegállapodás esetleges
módosításai nak aIźńrására, amennyiben az ÍIem érint önkorm ány zati foľrásbevonást,
hatáĺiđőmódosítást vagy az elfogadott progfam elemeinek lényeges taľtalmi módosĹ
tását.

Felelős:
Határidő:

polgáľmester
2014. február 20. az esetleges módosításokat követőeĺ azonna|

Egty Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás nélktil ahatározatot elfogadta.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z lrĺľlĺo s Íľpľľ
SZŐTÖBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
7/2014.

(rr.0s.)

ls rGEN

0

NEM

0

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

a) a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesülettel (székhely: 1088 Buđapest, Lőrinc pap tér
3., nyilvántartási szám: 12975, adőszźtm: |8196607-I-42), az,,Európa Belvaľosa progľam II., a Palotanegyed Kulturális Városmegiljításď, elnevezésrĺ projekt megvalósítására egyĹittműködési megállapodást kĺit;

b) elfogadja az előterjesztés I, szélmu mellékletétképezo, az,,Eutőpa Belviárosa pľogram II., a Pďotanegyed Kulturális Városmegújításď'elnevezésű pľogľam nem beruházási céIu, közösségformáló projektelemeinek megvalósítása tfugyű együttműkĺidési
megállapodás fobb Íartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgáľmesteľt annak a|źirására.
27

Egyben felhata\mazza a po|gármestert az EgyüttműkĺjdésiMegállapodás esetleges
módosításaiĺak aláirtsáta, arnenny1ben az nem érint önkormányzati forrásbevonást,

hatáĺiđomódosítást vagy aZ elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását,

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2014. február
2.

20., az esetleges módosításokat követőenazonna|

a) aFóvőĺosi VízművekZrt.-ve| (székhely: 1134 Budapest, Váci,iJt23-27., cégjegyzékszttm:01 10 042451) az ,,Eutőpa Bęlvaľosa pľogÍam II., a Palotanegyed Kulturális
Váľosmegújitásď, elnevezéstĺprojekt közműfelújításanak - Bródy Sándor utca vizí
közmíĺ cseréj e - megvaló s ításttr a e gyüttműködési megállapodást köt;
b) elfogadj a az e|őtetjesztés 2. számu mellékletétképezó, az ,,Eurőpa Belvaľosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális Városmegujításď, elnevezésű projekt közműfelújításának megvalósítása tárgý egyĹittműködési megállapodás főbb tartalmi elemeit és
fe|hata|mazza a p olgtrme steľt annak aIáír ásár a.

Egyben felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapođás esetleges
módosításaiĺak a|áitására, amennyíbeĺ az nem érint önkormányzati forcásbevonást,

határiđő módosítást vagy az elfogadott pľogram elemeinek lényeges taľtalmi módosításźú.

Felelős: polgáľmester
Határiđő 2014. február

20., az esetleges módosításokat követően

azoma|

Napiľend 3I2. pontja
Javaslat a TER-KOZ ,,B,, jelű pályázatta| kapcsolatos további diintések
meghozatalára
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté- polgáľmesteľ
Zentai oszkĺíľ_ képviselő

Egry Attila

Íľásbeli előteľjesztés, előterjeszt(5je a Polgármesteľ, illet.őleg 7.entai Oszkźĺképviselő úr. Csere melléklęt érkezett pótkézbesítéssel a képviselők e|é. Az előterjesztést a bizottságok megtargya|tźk. Napirend vítájtĺmegnyitja, Komássy Akos képviselő úľnakmegadja aszőt

Komássy Ákos
Tisztelt Képviselő Testiilet! Természetesen nagyon öľĺilnek aKońfusaság tér játszótere megújulásanak, és az egész tér ilyetén iljjá szn|eftsének. Ezéľtĺjrömmel támogatnák az előterjesztést. Azért fognak tarÍőzkodássa| szavazĺi, mert tökéletesen indokolatlannak tartjĺák, hogy
miért kell egy teljesen egyértelmű FIDESZ-es egyesületet bele vonni ebbe a projektbe. A tájékoztatőt Elnök Ur kĺjsz<jni szépen, tudomásul vette, hogy ez nem FIDESZ-es egyesület.
Tudja ugyan,űgy, mint a CÖF, amely másfél milliĺáĺdos|ejźratő kampaný folytat a FIDESZ
22

ellenfeleivel. Ugyanúgy eZ sem FIDESZ-os egyesület, de a részvételüket a téľfejlesńésében
nem tartj ák a|ćúámasztottnak.

Egry Attila

Engedje meg Képviselő Ur, hogy tájékoztassa,hogy az egyesületnek a bevonását apáIyázat
írta elő kötelező jelleggel, amelyet a Fővárosi onkormanyzat írtki. Az cgycsiilct páiyźĺ;ott,
amelyet a kerületi önkormányzatoktźlmogathattak, ez volt a feltétel, és utána pedig apét|yázatľól magáľól, a Főváľosi onkoľmányzatnak aKozgyll|ése dĺjntött. Igy ezze| a civil szęrvęzętnek a beemelése nem a kerületnek, vagy báľmely kerĹileti embernek a kérése,hanem ezvo|t a
páIyázati kiírás. Ez egy kote|ezó elem volt' eń" nem lehetett megkerülni. Az peďig, hogy on
azt gondolja, hogy ez egy FIDESZ-es egyesület, az peďig a saját szíve joga. Kaiseľ képviselő
úrnak megadja szót.

Kaiser József

Amennyiben a szocialistĺík indítanak az ĺinkormźnyzativálasztásokon egy polgáľmester jelöltet, egy olyat indítsanak, aki tud olvasni, meľt Köztaľsaság teret nem tud sehol, II. Janos Pál
pápa teret |át|eirva.

Egry Attila
Jakabs Tamás képviselő úľnakad szőt.

Jakabff Tamás
Hagy hívja fel a figyelmet, hogy apźl|yázati kiírásban nem az volt benne, hogy eń' a bizonyos
civil egyesiiletet kell beemelni a projektbe, hanem azvo|t benne' hogy egy civil egyesületet,
egy civil szervezetetkell bejelenteni a projektbe. Értelemszerűen, amikor egy, éľtesüléseiszetint, az egyesületnek az egyĹk alelnöke az az ijĺlkormtnyzatbizottságźlban FIDESZ által delegá|t tag. Akkor szerinte legalábbis megérthető Komássy Képviselő úrnak a gyarlt$a. Egyébként, fülveti an. a kérdést,hogy amikor erről a pľojektről az onkormáĺyzatbizotĺsága szava-

zott. Nemcsak most, hanem korábban is, akkor ez abizonyos tag, miért nem jelentette be éľintettségét,lletve szeretné k&đęzni,hogy bejelentette-e valamikor éľintettségét
a TÉR-KÖzs
p á|y ázatta| kap c s o lato s dtinté s eknél ?

Egry Attila.

Képviselő Uľ nagyon kedves, hogy megprőbá|ja gondolatait inteľpretálni, de nem aztmondta,
hogy ezze| a civil szetvezetrel lett kiírva, hanem, hogy civil szewezettel lett kiírva apźiyźnat.
Mięlőtt még megprőbálná a szájába adĺi ert, a gondolatot, engedje meg, hogy kijavítsa, hogy
nem eń' mondta. Azt mondta, hogy civil szervezetpáIyźvÁat. Es utána az onkormtnyzatĺak
kellett támogatni a civil szervezeteket, akik páIyáztak, és ilgy kerĹilt a Fővárosi Közgytĺlés elé,
amely meghoztaa dĺintést.Azértgondolja' on is tájékoződotteĺmyire a kéľdésben.A Fővlíros
onkoľmanyzat Kozgyíĺlésébenpedig egyikiink sem tag. Képviselő Úr másik kérdésének
me gs á|aszo|ásáho z' p e di g A|j e gy zó As szonynak me gadj a a szőt.

Dľ. Mészáľ Eľika
eIóterjesztést aHumáĺszolgáltatási Bizottságság ugyanúgy táĺgyalta, mint a VPB, és ott az
érintett tag bejelentette érintettségét,amikor a szavazts volt, de erről a jegyzőkĺinyvet prezentálni fogják Képviselő Urnak.

Az
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Egry Aftila

Zentai o szkár képviselő úrnak megadj a a szőt.

Zentai oszkár

Látsz1k, hogy nagyon ktjzeledik a kampĺány, és kevés a mondanivaló. Ugy gondolja, hogy ez
egy olyan a játszőtér megújítása, ami az utolsó mozaik darabja az egész II. Janos Pál Pápa tér
és környéke felújításanak.Szęrinte, büszkének kéne lenniiik és ĺjľülniiik, hogy ez a ciklus lehetővé teszi ezt az eredméný. Laknak a környéken olyan civil embeľek, akik a sajźĺszabađidejiikből, a sajźĺmunkaerejtikből szeretnének áldozni a saját lakókörnyezetiik megújulására.

Egry Attila
Dr. RévészMártaképviselő asszonynak megadja szőt.
Dr. RévészMárta
Nagyon tetszik a paľknak a felújítása. Aztugyan nem érti, hogy a járő utaknak miéĺtaközepén marad, vagy miért a kozep&e rakják a |áĺnpaoszlopokat? De hát nyilván ennek is meg
van a maga oka. Meg azt sem, hogy miéľt nem lehet olyan kutyafuttatót csinálni, amelyikbe a
jő érzésukutyatulajdonos be meri engední ak.utyáját. De most az egyesülettel kapcsolatban
szeľetnécsak a tisnánIátás kedvééľtmondani' hogy ez egy olyan civil szervezet, amelyben az
alelnöke szerint, atagdíj azÍLem megmondható. Haĺom ajźn|ás kell ahhoz, hogy valaki ennek
a szeÍvęzetnek, egyesületnek tagja legyen, de azt nem lehet tudni, hogy kik azok a tagok,
akiktől esetleg ajĺĺnlástlehetne kérni. de különben természetesen nyilvános és akaĺki beléphet.
Egry Attila
Jakabff Tamás képviselő úmak megadja

a szőt.

JakabĘ Tamás
Aľĺais felhívta az eIőző hozzászőIźtsában a figyelmet, hogy már nem először döntnek a
ľÉn_rozB pályźzatról, meg ęľről' az egyesíiletről. ok sem, meg 1 Humánszolgáltatási Bizottság sem. Szeľetnémegkéľdezni, hogy a korábbi döntéseknél, TER-KOZB-veI kapcsolatos dtintéseknél, jelentette-e ez a tag az érintettségéta Humánszolgá|tatási Bizottság előtt?
Tehát nem a tegnapelőtti ülésen, hanem koľábban.

Egry Attila

A|jegy ző Asszonynak ađszőt.

Dľ. Mészár Eľika
Fejből nem fudja megmondani, hogy az cisszes bizottsági ülésen bejelentette-e atag, úgy emlékszik, hogy igen, de ez nem jelent semmit, de a jegyzokĺinyvekbőI egyértelmrĺenki fog derĹilni. Úgy hogy minden egyes ilyen napirendnek a jegyzokonyvét a Képviselő-testület ľendelkezéséľefo

gj

ák bocsájtani.

Egry Attila

Pintér Attila képviselő úľnakmegadja aszőt.

Pintér Attila
Annyit kétđez,hogyez

a bizonyos egyesület, ezhogy keľült a képbe? Tehát hogy került kivá|asztásra? Hogy pont ők, és nem egy másik.

Ęgľy,łttĺla

a Jőzsefvárosi onkormtnyzathoz. A TER_KOZ B
meg volt hirdetve, amelyet olvastak civil szervezetek és jelentkeztek az onkoľmany-

Ugy gondolja, hogy beadta a
pá|yazat

zatná|, hogy beadj

páIyázatźŃ

ák apá|yazatot. Első kĺjľben itt

a

Józsefuárosi Önkormányzatĺźtlkeriilt elbí-

tá|ásta.

Megállapítja, hogy az előterjesńés tárgyában további kérdés,hozzásző|źts nem érkezett. A
napirend vitájenlezźtrja, és a következőhatźrozati javaslatot bocsátja szavazźłsta.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1.

etfogadja az előterjesztés I. számű mellékletétképezó a ,,JAT1Z}TÁRSAK _ II. János Pál pápa téri jtúszőtérfunkcióbővítő meg4jításď' elnevezésű program megvalósĹ
tástravonatkoző, a NépszínházKor a Polgári Ertékekért Egyesülettel (1087 Budapest,
Berzsenyi utca4.I./18, adószám: 18294028142) kötendő Egytittműködési Megállapodást.

Felelős:
Hataľidő:

2.

polgáľmester
20|4. februáľ 05.

ahatźlrozat 1. pontja a|apjźnfe|hatalmazzaaPolgźlrmestert azBgyllttmfüödési Megállapodás és annak esetleges módosításaiĺak a|áírásáĺa, arnenrlyiben az nem érint ĺjnkormányzati foľrásbevonást, hatáľido módosítást vagy az elfogadott progfttm elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős:
Határidő:

polgáľmester
2014. február 28.

Egry Attila

Megállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület ahatáĺozatot 10 igen,
4 taĺőzko dással elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ MrNo S ÍTETT SZoToB
HATAROZAT:
8t20r4. (rr.0s.)
lO IGEN
1 NEM

B

S

1

nem szavazattaI,

ÉGSZÜKS ÉGES
4

TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
e|óteqesztés 1 . szźnĺúmellékletétképező a,,JAT1Z}TÁRSAK _ II. János Pál pápa téri játszőtér funkcióbővítő megt$ítása'' elnevezésrĺ pľogľam megvalósĹ
táséravonatkoző, a NépszínhźnKora Polgári Ertékekért Fgyesülettel (1087 Budapest,
Beľzsenyi utca 4.I.lI8' ađőszám: 18294028142) ktitendő Együttmfüödési Megállapodást.

1. elfogadja az

Felelős:

polgĺĺrmesteľ
Határiđő: 2014. február 05.
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2.

ahatźlrozat 1. pontja a|apján felhatalmazza aPolgźlrmesteľt az EgyĺittműkĺidésiMegállapodás és annak esetleges módosításainak aIáirására, amennyiben az nem éľintcjnkormźnyzati forrásbevonást, hataridő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős:

Ha|'ar.iúő:

polgármester
2014. febľuáľ 28.

4. Gazdátlkodást, Gazdasá gi Társasá gokat érintő előteľj esztések
Napirend 4ĺ1. pontja
Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Média és Galéľia Központ Ktizhasznú Nonprofit Kľt-vel kap cs olatos tulaj donosi diintések m egho zata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)

Előteľjesĺő: Kovács Barbara - igyvezető

Fg.y,łttĺa

Írásbeli előterjesĺés, melyet az illetékes bizottstlg megtaľgyďt. A napiľendvitáját megnyitja,
és megadja aszőtdr. RévészMártaképviselő asszonynak.

(I

I óra

37 perckor Komássy Ákos távozott az ťjlésteremből, így a Képviselő-testület létszáma

I4Jőre csökkent.)

Dr. RévészMárta
Úgy nínik, féléventekell módositani az a|apitő okiľatot. Kéri, hogy a beadás előtt még módosítsfü az ę-mail címet. Az anyagban e-mail címként info@kesztvueyar.hu szerepel. Ez egy
másik címet.
komoly táĺsaság, ezért ez az ę-mail cím ,,snassz''. Javasolj a,készitenek
"gy az aIapítő ülései
A 9. oldalon a2|. pontban a taľsaság nyilvánossága szercpel, mely szerint
nyilvánosak. Lehet, hogy félre érti, mivel a II. 7. pontjában az szerepe|, hogy az aIapítő az
onkoľmĺányzat.Haaza|apítő azonkoľmźnyzat.akkor eza|apjtnamegfogalmazása\apjtnaz
ülések nyilvánosságfuőI nem kell ręndelkezni, és aľról sem, hogy az iilésęk hatźtrozataivalmit
kell tenni. Valószínűleg nem ezekĺe az iilésekľegondol az a|apítő okirat készítője, de akkor a
szöveget pontosítani kell.

Egry Attila

Yálaszađásľamegadja a szőt Kovács Barbara ugyvezeto asszonynak az e-maĺ| címmel kape Aljegy ző Asszony ad v tiaszt.
csolatosan, a 2. kérđést

Kovács Barbaľa
Elfogadja a javaslatot, létrehoznak egy másik e-mail címet.

Dľ. Mészáľ Erika
Pontosításľa keľiil. Természetesen nem az a|apítőról van szó, hiszen az aKépviselő-testület,
hanem a Táľsaságnak az üléseiről van sző, Az okiratot készítő Íigyvédasszony ezt mindenképpen pontosítani fogj a.

Egry Attila

Megadja a szó Pintér Attilának.

Pintér Attila

Megkérdezi mikor fog a Józsefuaľosi TV indulni, mikor |ehetań.majd látni?

Egry Attila
A Józsefuĺĺrosi TV.ről

a Képviselő-testiilet tavaly év végénhozott egy döntést, mi szerint an-

nak az elinđításáta Testület elnapolta. A Képviselő-testület azt fogalmazta meg, hogy költséghatékonyabb, ha tĺibb kerület vagy Budapest összes kerületének <isszefogásával valósul
meg egy TV. Az egyeztetések még folynak a szomszéd, kerületekkel, illetve a Fővaľossal.
Ezek nem egy rövid tĺáľgyalásos szakaszban fognak |ezáru|ni, így kicsit hosszabb időt fog
igénybe venni. Költségvetés készül, ahol nem kalkuláltak a TV indulásáva|, de természetesen
a Képviselő-testtiletnek van rá lehetősége, hogy báľmikoľ d<jntést hozzon az év folyamán, és
forrást ľendelj en ezen fe|ađatmellé.
Megállapítja, hogy az e|őteqesztés ttlrgyábarl további kérdés,hozzászőIás nincs. A napirend
v itáj át |ezźrj a é s a k<j vetk ező határ o zati j avas l atot boc s átj a szav azást a.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l.

a) elfogadj a az előterjesztés mellékletétképezo tartalommal a Jóhír Józsefuáľos Nonproflt Kft. a|apítő okiratának módosítását és felhatalmazza apolgiíľmestert annak alźtirásćra.
b) az a) pontban foglaltak a|apjáĺ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szfüséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén JóHír JózsefuĺĺľosNonproťrt Kft.

ugyvezetoje
Hataridő: a) pont esetén 20|4. február 07.,b) pont esetén 2014. februaľ 15.

Egry Attila
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen,0 nem szavazatta|,tntőzkodás nélkül ahatározatot elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ SZóToB B SÉGSZÜKSÉGES
HATAROZAT:
9t2014. (rr.0s.)
14IGEN
O NEM
0 TARTóZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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2.

a) elfogadj a az e|őterjesztés mellékletétképező tartalommal a Jőhír Józsefuáros Nonprofit Kft. alapítő okiratának módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
b) az a) pontban foglaltak alapján felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szfüséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: a) pont

esetén polgármester' b) pont esetón Jóhír Józsefuáľos Nonprofit Kft.
Ĺigyvezetője
Határidő: a) pont esetén 2014. február 07.,b) pont esetén 2014. február 15.

Napirend 4ĺ2. pontja
Beszámoló a Jőzsefvźlľosi Köztisségi Házak Nonpľofit Kft vagyonkezelésé.
ben lévő ingatlanokľól
(íľásbeli előterj eszés)
Előteť esztő : Kovács Baĺbara - ugyvezető

ľ,gry Attila

Iľásbeli előterjesztést, amelyet az illetékes bizottság meglárgyalt. A napiľendvítájźú.megnyitja
és megadja a szőt đr.RévészMérta képviselő asszonynak.

Dľ. RévészN.Iárta
orul aľľrat, hogy aberuhźzások elkésziiltek. Javasolja, hogy a következő testĺ.ileti ülésľe kapja''ak ttĄékoztatást a kihaszná|tságrőI, aberuhźzás értelméről, miľe tudták és hányszor haszĺá|ĺiahelyiségeket és udvarokat.

Egry Attila
Képviselő Asszony kérdéséreazlJgyosztá|yvezető Asszony elkészítiatźljékoztatást. Jakabff
Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás

Hasonló kérdésevaÍI) aÍrakíváncsi hogyan múködnek a spoľtudvarok? Ugy gondolja, hogy az
elkészítendő beszámolő eztis le fogja fedni.

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy az e|óteqesztés tárgyában további kérdés,hozzźsző|źtsnem érkezett, A
napirend vitáját|ezárja, és szavazásľa bocsátja a ktjvetkezőhatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogađjaa Józsefuárosi KözĺisségiHźnakNonprofit Kft

beszámolój át a Horźnszky u. 13., Dankó u. 18. és a Homok u.
tulaj donú ingatlanok v agy oĺlkezelés ére vonatko zó an.

7

. szám alatti onkor'rnányzatí

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. február 5.
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Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatáĺozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERU SZóToB B sÉcszÜrs Écp s
HATAROZAT:
1U2tJr4. (rl.os.)
14 TGEN
O NEM
0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja

a Józsęfuaľosi KözösségiHazakNonprof,rt Kft
Dankó u. 18. és a Homok u. 7. szźĺma\attí ĺinkormányzati

beszámolóját aHorźnszky u. l3.,
tulajdonú ingatlanok vagyonkezeléséľe vonatkozóan.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. februar 5.

Napĺľend4/3. pontja
Javaslat a Jőzsefvátrosĺ IntézménymĺĺkiidtetőKiizpont szolgálati gépjármű.
vének elhelyezésérea Budapest VIII., Jĺózsef a.27. szám alatti telken
(íľásbelíelőteľj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetője

Fg'ľ ĺttĺla

Iľásbeli előterjesĺés, amelyet az iIletékes bizottság meglttrgyalt. A napirend vitáját megnyitja.
Kérdés,hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját|ezźĄa, és szavazźlsra bocsátja a következő
hattx o zati javas I atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 16512013. (V. 08.) szźtműhatźrozatźnak2.)pontját a
további pontok vá|tozat|anul hagyása mellett az a|źlbbiak szeľint módosítja:
2.)

(VII. 05.) számú képviselő-testĹileti hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában meghatáĺozott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u. 27 . szám alatĺi
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. keľĹileti Rendőrkapitźnyság, a JőzsefuiíľosiVarosiizeľleltetési Sztllgálat és a Ktjzterület felügyelet dolgozőí tészéte,
1.500,- ft + Áfa/Eépkocsi-beálló havi béľtetidíj mellett. A Közterütet-felügyelet szolgalati gépjármíivei, valamint a Jőzsefvérosi Intézményműködtető Kĺizpont D(K-950
forgalmi rendszĺĺmúVolkswagen Bora típusri szo|gáIati gépjármiĺvea Budapest VIII.,
József u. 27. szźtm alatti telken ingyenesen paľkolhatnak, mivelkĺjzfeladatot látnak el.
eLtér a224120|2.

Hataridő: 2014. februar 12.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
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Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 14 igen, 0 nem szavazattaL, tartőzkodás
nélkül elfosadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrIZAT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Écs zÜrs ÉGES
HATAROZAT:
0 TARTóZKoDÁSSAL
0 NEM
14IGEN
r1t2014. (rr.Os.)

A Képviselő-testtilet úgy dtlnt, hogy a

16512013. (V. 08.) szt-mruhatźttozatźnak 2.) pontját a
további pontok váItozat|anul hagyása mellett az a|ábbiak szerint módosítja:

2)

eltér a2f4l2OIf. (VIL 05.) számú képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában meghatátozott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u. 27 . szám alatti

telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság, a JőzsefuĺĺrosiVaľostizemeltetési Szolgálat és a KöáeľÍilet felügyelet dolgozői részéte,
havi bérleti díj metlett. A KözterĹilet-felügyelet szol1.500,- ft+
gá|ati gépjármiívei,
valamint a Jőzsefvárosi Intézményműkodtető Központ IXK-950
^falgépkocsĹbeálló
foľgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusúszoIgźiatígépjármuve a Budapest VIII.,
József u. 27. számalatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel kĺizfeladatot látnak el.

Hatáĺidő 20I 4. február 12.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja

Napiľend 4l4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Kálvária tér 6. és a Kálvária tér |4. szátm
alatti üľes, tinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek bérbeadására kiírt nyilvános egyforduló s páI,y ánat eredményének megállap ítás ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezetője
Egry Attila
Íľásbeli előteľjesĺést,amelyet az illetékes bízottság meg!źlĺgya\t. Az e|oterjesztőnek szóbeli
kiegészítésevan' ezért megaď1a a szőt Kovács ottó iigyve zetonek.
Kovács Ottĺi
ĺtađiaa szőtNováczky Eleonóľának , aki az előterjesztés felelőse.
Nováczky Eleonóra
A Tuľay IđaSzinhźn képviseletébena mai napon Daľvas Ilona megkereste a Kisfalu Kft-t,
miután olvasta az onkoľmányzat honlapján az e|őterjesztést, hogy ahatározat2.c. pontjában
Í.1em az a sztnđékszerepel, arĺit az ajźnlatában tenni kívlínt. Szó szęrint úgy jelölte meg saját
ajźn|atában, hogy saját költségén kívárja a helyiséget felújítani, de azt úgy éľtette,hogy a
pá|yázati kiírásban is szerepel, hogy saját költségéĺ a felújítás költségeit a ťĺzetendobérleti
dijbaabérlő, külĺjn megállapodás szerint beszámíthatja. Megteheti az onkormźnyzat abítá|at

során' aZ eÍedmérlymegáI|apítása során, hogy kérdésekettegyen fel a pźiyźzatotbenýjtónak,
és apá|ytnó arra reagáljon, amennyiben az az ajánlatát nem módosítja, azért az ajźn|at elbírálásanak a soľrendjét nem módosítja. Tekintette1 ana, hogy ez nem módosítja az e|birźiźts
szempontjait, figyelembe vehető. Javasolnák, hogy a 2.c. pont szövege kerĹiljön módosításra
az a|ábbíak szerint:
,,Biztosítja a béľlő számźra a páIyázati felhívásban közĺjlt bérbesziímításilehetőséget. A bérbeszámitással kapcsolatos dĺjntésmeghozatalára 100 millió forint érté|&atźnigaYárosgazdá|.

kođásiésPérrzügyiBízottságothata|mazzafe|.,,

Egry Attila
Megnyitjaanapirend vitáját. Megadja aszőtdr. RévészMáľtaképviselő asszonynak.
Dľ. RévészMárta
A Bírálóbizottság hívta fel a figyelmet arra, hogy nem kértek bérbeszámítást, és ezek után
fedezték fel, hogy eĺľeVan lehetőség. Azéĺtĺjľültek a pá|yázatnak' mert egy olyan szinhźuĺőI
van sző, amely képes lesz a bérleti dijat fizetn hosszú távon. Abban bízik, hogy a többi elképzelésĹikalaposabban végig gondolt, és számíthatĺak arua, hogy mind azok az ígéretek,
amelyeket a szerződésben vállalnak, azok megvalósulnak, nem egészen úgy, mint ez abérbeszámításos iigy.

Egry Attila

Megadj a a szőt Nováczky Eleonóra tészéte.

Nováczky Eleonĺíľa
A páIyázati felhívás részletes volt. Az ajánIat is egész részletes. A szíĺlháza feltételeknek
megfelel a korábbi tevékenysége a|apjźn. Javasolják, hogy ań. a Képviselő-testület fogadja el.

Egry Attila

Megadja a szót Kaiser József képviselőnek.

KaĺseľJĺizsef
A Bírálóbizottság elnĺjke volt. Nagyon örĹil

annak, hogy nem lesz bérbeszźtmitás, és csodálkozott is ezen, mivel 300 millióforintos felújítást igértaszíĺ.lhźz.
Úgy gondolja, hogy asziĺlhźz
eddigi munkája, tevékenységealapot biztosít arľa, hogy ez a szíĺlhazmfüödjön. Nęmcsak
arlyagl|ag fontos az onkormányzatnak, hogy itt legyen egy színhtz. Azért is fontos, meľt a
Ká|vźnia téren és k<imyékén nagy beľuhźnások vannak _ Magdolna negyed, orczy negyed - ,
ezért ez a szíĺlházsegíteni fogja ezeknek a negyedeknek a ,,feleme1ését,,.470-nél több e|oađása volt ennek a szíĺ.hźvnak.ebből 290-néI t<jbb volt Budapesten. Ez aztjelenti, hogy ez egy
mriködő szinhtn. T<jbb önkormányzatíal van egyĹittműködési megállapodásuk, amit ľeméli,
hogy a Józsefuaľosi onkormźnyzatta| is megkötnek. EzzęI továbbemelve a Józsefuiĺľos színvoĺa|át. Az ę|őző színhází vezetés nem tett eleget ígéľeteinek.orĺil annak, hogy itt egy működő, kulfurális intézmény lesz. Annak is nagyon öľülne, ha ez az intézménynemcsak szíĺ:hźz
lenne, hanem kulturális iĺtézményis, és így kapcsolatba kerülne a kĺĺrnyékbeliiskolákkal és
külĺjnbĺjző civil szervezetekkel. Kíváncsian vfuja a szílthźzat.

Egry Attila
Tekintettel ata,hogy marađtakmég nyitott kérdések egyeńető sziinetet rendel el.
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Szünet

(11 óra j6 perckor Komássy Ákos visszajött az ĺilésterembe,így a Képviselő-testület létszáma

ismét 15 Íő.)

Egry Attila
Folytatja az tilést. Az e|őterjesztőnek módosító javaslata lesz. Megadja a tészétea szót,
kéľi,ismertesse

a

és

javaslatot.

Nováczlry Eleonóra

A törvényességi felügyelettel összęállított pontos sztivege aŻ.c. pontnak a következo:
a.) ,,Biz biztosítja a bérbeszámítás lehetőségét a bérlő tészére.Felkéľi a
Vaľosgazdálkodási és PéĺlzügyiBizottsźryot, hogy abérbeszámítási megállapodásról a
2014. évi költségvetésben biztosított e|őiráĺyzat ÍigyelembevéteIével döntsön.

Egry Attila

Megállapítja, hogy az előteľjesztés taryyában további kérdés,hozzászőIás nincs.
v itáj át |ezĄ a, é s a követk ęző hattx o zati j avas latot b o c s átj a szav azásr a.

A

napirend

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1.) a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Kálvária tér 6. szám a|atti ingatlanon belül
elhelyezkedő, 35881/0lNI6-24 hĺsz-ú,összesen I04IÍIŕ alapterületĺĺ és a Budapest
VIII., Kálvária tér 14. szám aIatti ingatlanon belül elhelyezkedo' 3591r5l0l1J38 hľsz-ú,
összęsen 457 m2 alapterülettí iires <jnkoľmźnyzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek
egyiittes bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós páIyźnatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvĺínítja.A páIyazat nyertese a Tuľay IdaSzínhazKozhasznllNonprofit
Kft.
2.) felkéľia Kisfalu Kft-t, hogy a Tway IđaSzínhazKozhaszn,(l Nonprofit Kft-vel a bérleti
szetzőđésta benyújtott pa|yazat a|apjźn kösse męg az alábbi feltételękkel
a.) a helyiségekben végezÁető tevékenység:sziĺsház, illetve ezzel osszefiiggésben lévő
egyéb kultuľális, vendéglátó és ral<tátozás céIra.
b.) a bérleti díj osszege: 970.000,- Ft/hó + Áfa.
c.) biztosíti a abérbeszźlmításlehetőségét abérló tészére.Felkéri aYárosgazdálkodási és
Pénnlgyi Bizottságot, hogy a bérbeszámítási megállapodásról a 2014. évi
kĺlltségvetésbenbiztos ított e|őfu źnyzat figyelembevételéveldĺjntsön.
d.) bérleti jogviszony iđőtartama:hatźrozatlan idő, az évađvégéreszóló felmondási
idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad december 31-ig kellbejelenteni.
e.) a bérleti szerződésben kikĺjtésrekertil, hogy a bérleti jogviszony első 15 évérefelek a
hatfuozot| iđejűbérleti jog megszúntésérevonatkozó feltételeket magukĺa
vonatkozó l ag köteIezően elfo gadj ak.
3.) a béľletiszerzóđésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľaszolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuaĺosi onkormányzati reĺďe|et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi

béľletidíjnak megfelelő óvadékot megfizesse, valamint a 17. $ (4) bekezđésealapján
köť1egyző előtt egyoldalú kcjtelezettségvá||alási nyilatkozatot aláít1a a leenđőbérlő.

Felelős:

Határidő:

Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatő
2014. február I2.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźĺrozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélkiil elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATlFt)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZóToBB
HATÁRoZAT:
12/2014.

(II.05.)

15IGEN

0

NEM

s

ÉcszÜrSÉGES
0

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy:
1.) a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., Ká|vária tér 6. szám a|atti ingatlanon belül
elhelyezkedő' 35881/0lNI6-24 |lrsz-u, összesen 1041m, alapteľülettĺ és a Budapest
vI[.' Kálvária tér 14. szám a|atĺi ingatlanon belül elhelyezkedő,35915l0lV38 hľsz.ú,

összesen 457 11ŕ alapteľiilettĺ üľes önkoľmányzatí fulajdonú nem lakás célúhelyiségek
együttes bérbeadására kiíľtnyilvĺínosegyfoľdulós pźiyźnatotérvényesnek és
eľedményesnek nyilvánítja. A pá|yazat nyeľtese a Turay Ida Szinhaz KozÁaszníl
Nonprofit Kft.
2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Turay IđaSzínhazKozhasznű Nonpľofit Kft-vel a bérleti
szerzőđésta benytijtott pźlyázat a|apján ktjsse męg az alábbi feltételekkel
a.)a helyiségekben végezhető tevékenység: színház. illetve ęzze| osszefiiggésben lévő
egyéb kulturális, vendéglátó és raktározás célra.
b.) a bérleti díj összege: 970.000,- Ft/hó + Afa.
c.) biztosítj a a bérbeszźlmításlehetőségét a bér|ő részére.Felkéri a Y árosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságot, hogy a bérbeszttmításímegállapodásľól a 2014. évi
költségvetésben biztosított előirany zat figy e|embevételével döntsön.
d.) béľletijogviszony iđőtartarna: hattrozatlan idő, az évad vég&e szóló felmondási
idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad december 3l-ig kell bejelenteni.
e.) a bérletíszerződésben kikötésre keľiil, hogy a béľletijogviszony első 15 évérefelek a
hatźlrozott idejrĺ bérleti jog megszúntésérevonatkozó feltételeket magukĺa
vonatkozól ag kote|ezően elfogadj ak.
3.) a béľletiszerződés megkĺitésénekfeltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźmi BuđapestJőzsefvárosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése atapjarl3 havi
bérlęti díjnak megfelelő óvadékot megfizesse, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozatot a|aíqa a leendő bérlő.

Felelős:
Hatfuido:

KisfaluKft'igyvezetőigazgatő
2014. február 12.
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Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefválros Onkoľmźnyzat tulajdonában állĺó lakások
bérbeadásának fettételeiről, valamint a lakbér méľtékérőlszólĺi 16ĺ201-0.
0 8.) számú önko rmány zati r endelet módo s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

(III.

Fsry 'Ąttila

Írásbeli előterjesĺés,mely előterjesxést a bizottságok meglárgyalták.
megnyitj a, és megadj a a szőt Szili Balázs képviselőnek.

Szili Balázs
A viíĺosrehabilitációs területen

A

napirend vitáját

a bérleti jogviszony megváltásának értékea forgalmi érték100

60, illetve 80 %o-ra csökkent. Az e|őterjesztés ettől onkormányzati kciltségcstikkentést
vĺĺr.A jĺivőben soľ fog keriilni a Diőszegi utca 18-24. kozotti épületek kiĹirítésére,ałni an.
jelenti, hogy tĺibb szźn csaIádnak kell az e|helyezésétbiĺosítani.A Diószegi utcában lévő
lakások forgalmi éľtékébőlmaximum vidéken lehet lakást vásáľolni. Maľ a 100 oń esetén is,
ha valaki Budapesten szeľetne lakást venni, akkor ahhoz hitelt kell felvenni. Eń. aterhet még
vállalhatónak gondolj a, de az a meggyőződése, ha leviszik a forgalmi éľték60-80 oÁ.ára a
bérleti jogviszony megváltásĺínak összegét, akkor annak nem az |esz az eredménye' hogy a
100 % helyett 60 vagy 80 %o-ot fognak kjťtzetní,és ezzę| költséget spórolnak. Az |esz az
eredménye, hogy nem lesznek béľleti jogviszony megváltások, hanem mindenkinek cseľelakást kell biztosítani. Mivel tobb sztz lakást nem fognak tudni a Diószegi utcában biztosítani,
mivel az onkoľmtnyzat lakásállománya nem olyan źi|agu, hogy abból több szaz ígénytkí
tudnĺának elégíteni,tehát lakást kell vásarolni. Ilyen mennyiségű lakást nem fognak tudni a
Diószegi utcában vásárolni, és ha bĺĺľhoImáshol vásarolnak, akkoľ lakáspiaci szempontból
frekventáltabb helyen fogják tudni venní, igy mindenképpen jóval magasabb költsége lesz
ezeknek a lakásoknak a megvásarlásĺĺnak, mintha kiťrzetnék a 100 oÁ-ot. Raadásul az ĺjnkormźnyzatíépületben lévő önkoľmtnyzati fulajdon helyett lesznek tfusasházban lévő önkormćnyzati tulajdonú lakásaik, ahol fizetni kell a kozös költséget, és beszedik az annáI jőva|
alacsonyabb szociális lakbért. Hosszú távú fermtartásuk is ľáťrzetéseslesz. A HVT tertileten _
javasolja _ maľadjon meg a |00 %.
%o-rő|

Egry Attila

Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgármesteľnek.

Dľ. Sáľa Botond
A Képviselő Úr egy oIyan forgatókönyvetvázo|t fel, amely nincs napirenden. Elment egészen
az onkormźnyzatpiacon történő lakásvásaľlźsáíg. A szóban forgőhźzak önkormányzati épületek a Diószegi utcában. Valóban szőba kerĹilt kb. 1,5 évveI ezę|őťt, hogy a fejlesztések kapcsán ezekkel az épületekkel tervez aMagyat Allam. IgazábőI,,e1ha1tak'' atárgyalások, pontosan azért, amit Képviselő Úr mondott, tĺjbb mint 1 milliaľđforint lenne a kikoltöztetés. Nem
ért egyet azza|,hogy az onkormányzatnak lakásokat kellene biztosítani. Természetesen a ľendeletnek és a lakástöľvény előírásainak megfelelően járnźnak el ilyen esetben. Valamennyien

az onkormtnyzat érđekeitképviselik, ezért tĺgy gondolja, hogy a bérleti jog vagyonéľtéke
azonos lenne. Nem gondolja, hogy a tulajdonem biztos, hogy aziĺgatlan forgalmi éĺékével
értéketa bérleti jogviszony megváltása
tulajdona
utĺĺn
a
forgalmi
a
saját
nosnak ki kell ťĺzetni
esetén. Nem vitatjĺĺk,hogy a bérleti jognak van vagyoni értéke,de nem gondolják, hogy az az

ingatlan ťorgalmi értékévelazonos. Ebből a megfontolásból keľĹilt a javaslat a Képviselőtesttilet elé. Amit a Képviselő-testület most rendeletbe fogla|, az egy tárgya|ási a|ap, az egy
maximális értékazza| ĺisszefüggésben, ha sor kerĹil bérleti jog megváltásľa, illetve ezzel'kapcsolatos eljarásokľa, akkor a tárgyalő fé| az onkoľmanyzat részérőI ehhez a szabźiyhoz van
kötve. Magasabb mértékkelszerepel a városľehabilitációs teľületen szeľeplő bérleti jog megváltásra keľĺilő bérlők jogviszonya, ezért keľül más kulcs' illetve megítélésa|á, mert aZ ew
megegyezési mérték.Természetesen, ha nincs megegyezés, akkoľ a Képviselő-testiilet ettől
eltéľően, akźlr magasabb méĺtékbendönthet. Ez egyedi esetekben fordulhat elő. Szeretnék, ha
nem misztiÍikálnák túl a bérleti jog éľtékét'
és ne gondolják, hogy a bérleti jog éľtékeazonos a
tulajdonosi jognak az értékével,meľt véleményeszerint ez nincs így. Ezt a méľtéketkell frgyelembe venni, hogy egy taĺgyalássorozatbanaz onkormányzat érdekei is érvényesülhessenek.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az Alpolgármesteľ Ut az ő kéľdéséreis válaszolt. Ań' nem érti, hogy eddig miéľtgondoltfü
úgy, hogy I00 % legyen?

Egry Attila

Megadj a a szőt Szi|i Ba|ázs képviselőnek.

Szili Balázs
Érti,hogy a bérleti jogviszony vagyoni értékkéntnem összehasonlítható a magántulajdonnal,
ha el kell helyezni valakit, akkoľ a magántulajdonost ugyan úgy el kell helyezni, mint abérlot.
Ezze| együtt nem ragaszkodik althoz, hogy szavazzanak a módosító indítvĺínyról,úgy hogy
aztvísszavonja.
Egry Attila
Megállapítja, hogy a napirend targyában további kéľdés,hozzźsző|ás nęm étkezett. A napiľend vitáját |ezárja, és szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST JóZSEFVÁRoS rÉpvIsplo-rpsľÜrETEMEGALKoTJA BUDAPEST

rovÁnos vĺrr. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oľronľĺÁľyzn.ľ
xÉpvrsnLo _

TESTÜLETENEK 2t2014.(fi.10.) SZÁMÚ oľronľĺÁľyza.ľr
RENDELEIÉľa.
BUDAPEST JOZ1EF'VÁRoSI oľxonľĺÁľĺyzĺ.ľ
TULAJDoNÁBAN Álló LÁ..
FELTETELEIRŐL, VALAMINT A LAKBBn ľĺÉn.
rÁsox ľÉnľBĺ.uÁsÁľłx
ľÉxÉnŐLszoLo 16 t20I0.uI.08.) oľronľĺÁľyZATI RENDELEľ ľĺónosÍrÁ.

sÁnól

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen,2 nem szavazatta| | taĺtőzkođásmellett megalkotta a 2/2014. (II. 1 0.) száműrendeletet.
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts xÉpvlspro
A RENDELETALKorÁsHoz NĺNo sÍľBľľszóľo

gg

sÉoszÜrsÉcps

BUDAPESľ rózspr.va.nos rÉpvlspro-ľBsrÜrETE 12 IGEN, 2 NEM, t ľanrózrooÁss.ą.L ELFoGADJA Ésvpce.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII. xnnÜ-

LET ĺózsnľvÁnosr oľronľĺÁľYZATxÉľvlsnlo ľnsľÜĺ,nľÉľľx
nrľunr-nľnľA BUDAPEST ĺo.
2t2014.(II.Í0.) szÁľĺÚ oľxomĺÁľyz.ł.ľĺ
zsnľvÁRosr oľronľrÁľyz^TTaLa.ĺloľÁľa.ľÁr,r,ó r-a.xÁsor nnngnszoĺo
a.oÁsÁľĺ.rľnr,rÉľBr,BrRoL.vALAMINT A I,a.rľÉnľĺÉnľÉxÉnor,
RENDELEľ lvĺol o sÍľÁsÁnól
1'6 12010. (III.08.) oľronľĺÁľyzĺ.rr
Napiľend 416. pontja
Javaslat a,,DH.|II2013 típusú''béľlakáspá.Jyánat eľedményhirdetésihatáridej ének meghosszabbításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó

- ügyvezető

Fg.y,tttĺa

Írásbeli előteľjesztés, az előterjesztést az illetékes bizoÍtságmegffugya|ta. A napirend vitáját
megnyitja. HozzźszőIás' kérdéshíźnyában a napiľend vitájátlezźĄa, és a következóhatározati
j avaslatot bocsátj a szav azásr a,

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselőtesttilet 40612013. (Xl.ó.) szćlmű hatátozata a|apján 2013. november 11. és f0I3. december
eredményének kihirdetési határ13. napja kozott meghirdetett, ,,DH-II12013 típusť,pźiyźzat
idejét 30 nappal meghosszabbítja. A pa|yázat eredményétlegkésőbb 20|4. máľcius 13. (csiitörtök) nap1áig ki kell hirdetni. A hatáľidő meghosszabbításĺĺľólaz összes páIyazőt írásban
tájékoztatni kell.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatfuidó: 20|4. miírcius 1 3.

Egry Attila

Megállapítia, hogy a Képviselő-testÍilet 15 igen, 0 nem szavazatta|,tntőzkođás nélkiil ahatározatot elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToBB sÉcszÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
0 TARTóZKoDÁSSAL
0 NEM
15IGEN
13t2014. (II.0s.)

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselőtesttilet 40612013. (XI.6.) számu llatźlrozata alapjźn 2013. november 1 1 . és 2013. december
13. napja közĺjtt meghirdetett, ,,DH-II/2013 típusil,'páIyźzateredményének kihirdetési határ-

idejét 30 nappal meghosszabbítja. Apá|yazat eredményét legkésőbb 2014. marcius 13. (csütörtök) napjźig ki kell hiľdetni. A határidő meghosszabbításaról az összes pá|yazőt írásban
tájékoztatni kell.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Határido: 2014. március 1 3.

5. Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 5/1. pontja
Teleki téľipiac építésévelkapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis

iľĺ4áté_

polgáľmester

Fgry,łttila

Irásbeli előterjesaés. Előterjesńője a PolgiírmesteÍ2 az előterjesztést az illetékes bizottság
meglátgyalta. Napirendvitájátmegnyitja. Komássy Akos képviselő úľnakmegađjaaszőt.
Komássy Ákos
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Képviselőtestület! Beszámolók kapcsan az a kétđése,
hogy mi a funkciója a csütöľtĺjki bejaľásnak, amelyen kcjszöni szépen' öľömmel vesz résń.,
kapott róla éľtesítést.
Ha jól tudja, akkor neki az utolsó, amit mondtak az déIutiĺnvolt. Miéľt
járják be, milyen céllal Teleki téri piacot cstitciľtökcjn?

Egty Attila

Kaiser József képviselő úrnak megadja aszőt.

Kaiseľ József
Kíváncsi, hogy a Teleki tér, mint felelős tulajđonoshogy ál1 az źńadás előtt, és milyen munkálatok vannak? Ha Komássy Akos nem érzi magát felelős tulajdonosnak, akkor ne jĺijjĺin.De
azt gonďolja, fontos, hogy hogy lássĺík,hogy amit kiadnak péĺut,ań.hogy költik el, és mire
költik el? Még az átadás előtt. Nem mondja, hogy ők fogják megoldani a dolgokat, de ettől
függetlenü|, azértjobb, ha ľálátásuk van, hogy mi tĺĺrténikott. Ań. gondolja, hogy ez a felelős
viselkedés. Amerľryiben azMSZP-nek nem tetszik u ĺjgy, akkor keressenek egy olyan polgármester jelöltet, aki felelős tulajdonosként fog viselkedni.
Egry Attila
Komássy Akos képviselő úrnak megadja aszőt.
Komássy Ákos
Kérdésetovábbra

is arra vonatkozik, konkľętizáIja, hogy akkor semmifele ilyen átadásátvéte|i aktus nem része a csiitöľt<jki bejarásnak? Tudja, hogy nincsen még kész a piac, érdek-

lődik, meľt ilyen kérdéseketis kapott apiaci đolgozóktól, hogy halljak, hogy csütörtĺjkön lesz
az átadás-átvétel. Mondja, fudomása szerint nem, de akkor tegyék meg, hogy megerősítik ezt
ameggyoződését! Ha jól tudja 15 órakor lesz, de tegyék meg, hogy megcáfolnak.
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Egry Attila
Ahogy Kaiseľ képviselő uľ is elmondta, indítványára torténik ez abejárás. Igy nęm azOnkorĺnźnyzatvezetése szeÍveńe, illetve nem a Teleki téri piac tizemeltetője a JVSZ. Ugy gondolja, hogy ez esetben egy egészségügyisétaľól lehet beszélni. Kívánja, hogy a képviselők
érezzékjól magukat, ismerkedjenek meg az épĺJletĺelkívtil-beliil, gyűjtsék össze atapasńa|atot, és llttnaeztmegtudják vitatni. Kaiser József képviselő úmak megadja aszőt.
Kaiseľ József

Talán nem tuđjaa Képviselő Úľ, de az átadás-átvétel nem a képviselok dolga. Sőt, tartózkodjanak távol tőle, mert ez jogilag is bizonyos problémakat okoz.

Egry.Ąttila

Megállapítja, hogy az előterjesńés tźrgyźhantovábbi kérdés,hozzászőIás nincs.
vitajátlezźrja és a kovetkezó határozati javaslatot bocsátja szavaztsta.

A

napirend

A

Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Teleki téri piac
építésévelkapcsolatos,2073. évi IV. negyedévbenvégzett,műszaki ellenőrzési tevékenységľől és terv ezői művezetésről szóló be számolót elfo gadj a.
Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezetője, RévS Zrt. vezetője
Hatźriđo: 201 4. februar 5 .

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatározatot 15 igen, 0 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR o ZATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ szóľoľ g s ÉcszÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
0 TARTŐZKoDÁS5AL
0 NEM
t4t2014.(II.05.) 15IGEN

A

Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy az előteľjesztés mellékletét képezo, a Teleki téri piac
építésévelkapcsolatos ,2013. évi ľV. negyedévbeĺvégzett, műszaki ellenőľzési tevékenységľől és tervezőí miivezetésrő| sző|ő besziímolót elfogadja.
Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezetője, Rév8 Zrt. vezetóje
Határidő: 2014. februaĺ 5.
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6. Humánszolgáltatással

kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat tag delegálásáľa a Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakisko|a intézményi tanács áb a

(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

Fgry.łttila

Irásbeli előterjesĺés, előterjesńője az Alpolgármesteľ asszony. Nevére veszi az előterjesztést.
Az eIoteqesztést az illetékes bizoÍtságmegÍtttgya|ta. Napirendvitt4át megnyitja és jelzi, hogy
a határozali javaslat 1. pontjában meg kell nevezni a đelegáIt személyét.Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy dr. RévészMfuta legyen a Raoul Wallenberg iskolaszékébeaz onkormányzat
delegáltja.

Egry AttÍla
Megadja aszőt Soós György képviselőnek.
Soós Gytiľgy
Guzs Gyulát javasolja.

Egry Attila

Megállapítja, hogy az előterjesztés taryyában további hozzásző|ás nem volt. A napiľend vitájátlezźlrja, és az elhangzott javaslatolľól külĺjn-külön rendel e| szavazást.
Először Komássy Ákos képviselő javaslatát bocsátj a szavazásra.

A Képvisető-testület fogadja el Komássy Ákos iavaslatát, mely szerint a Raoul Wallenberg

Szakkôzépiskola és Szakiskola (székhely: I083 Budapest, Ludovika tér 1.) intézményitanácsába dr. RévészMórta képviselő asszonyt delegĺźlja.

Egry Attila

Megállapítja, hogy ahatérozatot a Képviselő-testület 4 igcn,10 ncm szavazattal,
dással ęlutasította.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlsprŐ
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z lĺľNos Í ľBTT S Zó To
H,q.ľÁRoza.ľ:
15t2014.

(II.05.)

4IGEN

10

BB

S

NEM

ÉG

1

S

ZÜKS

l

taľtőzko-

ÉGE S

TARToZKooÁssĺ.ĺ,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogł nemfogadja el Komóssy Ákos javaslatát, mely szerint a
Raouĺ Wallenberg Szakkazépiskola és Szakiskola (székhely: I083 Budapest, Ludovika tér I.)
intézményi tanácsába dr' RévészMárta képviselő asszonyt delególja.
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Egry Attila

Szavazásra bocsátja Soós György képviselő javaslatát.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, elfogadja Soós György javaslatát' mely szerint

a Raoul WaItér
1.) intézmé(székhely:
Ludovika
1083
Buđapest,
lenberg Szakközépiskola és Szakiskola
nyi tanácsába Guzs Gyula képviselőt delegálja.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 10 igen, 4 nem szavazatta|,

I

tartőzkodás mellett a

hatźno zati javaslatot el fo gadta.

A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ n,ĺnĺos ÍľBTT SZóToB
HATÁROZAT:
161201,4.

(II.05.)

10

IGEN

4

B

NEM

S

ÉGS ZÜKs ÉGES
1

TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, elfogadja Soós György

javaslatźú,me|y szerint a Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 1.) intézményi tanácsába Guzs Gyula képviselőt delegálja.

Egry Attila
S

zav azásr a

b o c s átj

a a telj e s hatźro zati j avaslatot.

A Képviselő-testĹĺlet úgy dtint, hogy
1) a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest' Ludovika
téľ1 ) intézméĺyitanácsźtba Guzs Gyula képvi selő t de|e gáT1a,
.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. februáľ 05.

2) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźtrozat 1) pontjáľóI tájékoztassa a ktjznevelési intézmény
ígazgatőjźú.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 201'4. februaľ 1 5.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 11 igen, 3 nem szavazattal, I tartőzkodás mellett elfosadta ahatźrozatot.
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ĺZAYAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
HłľÁno Z ATHI Z AT ALHc. Z vĺrľĺos Írpľľszóľo g ľ sÉcszÜrs Écps
'q.
HATAROZAT:

17t2014. (rr.os.)

11

IGEN

3

NEM

1

TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Raoul Wallenberg Szakk<izépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér I.) íntézményitanácsába Guzs Gyula képviselőt delegálja,

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźridő : 20 I 4. februáľ 05.

2) felkéri a polgármestert, hogy ahatźttozat 1) pontjáró| tájékoztassa a köznevelési intézmény
igazgatőját.
Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataľidő: 2014. februáľ 1 5.

Napiľend 612. pontja
Javaslat azY. és VI. keľůileti iĺnkormányzatokkal _ gyermekek átmeneti
o tthona tár gy áb an - kiitt'tt ellátási szerző dés ek felĺilvizs gá.Jatá.ľ a
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármesteľ

Fg.Y Attila

Iľásbeli eloterjesaés. Előterjesztője az Alpolgáľmester Asszony. Csere melléklet pótkézbesítéssel érkezętt a képviselőkhöz. Az eLőteqesztést abizottságok megtárgyaltźlk, az e|őteqesztést a nevére veszi. A napirend vitáját megnyitja. Amennyiben nincsen kérđés,
hozzászőIás a
napirend

v iÍájźú|ezárj a,

és

szav azásra

b oc

sátj a a

következ ő hattr o zati j avas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1.

a személyes gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóIéti aIapelIátás, azon beliil gyermekek átmeneti otthona táĺgyélbarl, a Képviselő-testület I43l20I2. (IV.l9.) számtłhatározata
alapján hatáfiozott ídotartarnĺaszóló Belvaĺos Lipótviáľos Budapest Fővaľos V. kerület onkotmźlnyzatĺal2012. ápľilis 23. napján kötött ellátási szerzodés, valamint a 26912012.
(VII.19.) szźlműhatározataa|apjánBudapest Fővaľos VI. kerĹilet Terézváľos ÖĺlkotmáĺyzatÍa|
20|2. novembeľ 72. napjźn kötött ęllátási szerzőđés6.2. pontjaiban foglaltak alapjan a szeÍződésekben meghatźrozott 1.100.000,- Ftlfőlév összegíĺ készenléti díj és 1650,- Ft/naplfó,
valamint 3200,- Ftlĺaplfő térítésidíj összegét fenntartja.
Felelős: polgármester
Hatźnido: 20I 4. februaľ 05.
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2.

felkéri a polgáľmestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. kertilet onkoľmányzatát a

határ ozat

1

.p

ontj áb an me ghatáĺo zottakĺó 1 táj ékoztas sa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. február 20.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatározatot 14 igen, 0 nem szavazatta|,I tartőzkodás nélkĹil elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
A HATAR o ZATHjZ AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóToB
HATÁRoZAT:

18ĺ20|4.(II.05.) 14IGEN

0

B

S

NEM

ÉGSZÜKSÉGES
ĺ. TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

t.

aszeméIyes gondoskođás keretébetartoző gyeľmekjóléti a|ape||átás,azonbelül gyermekek
átmeneti otthona tárgyában, a Képviselő-testület I43l20I2. (IV.19.) szźtműhatározataa|apján hattrozott időtartamľ a sző|ő Belváros Lipótváros Budapest Fővaľos V. kerület onkormtnyzatta| f0l2. április 23. napjtn kötött ellátási szerződés, valamint a 26912012.
(VII.19.) számuhatirozata alapjanBudapest Fővaľos VI. keľtilet Teľézváros onkormanyzatta| 2012. november 12. napján kötött ellátási szerzóđés6.2. pontjaiban foglaltak a|apján
a szerzođésekbenmeghattrozott 1.100.000,- Ftlfőlév ĺisszegtĺkészenlétidíj és 1650,F tl napl fő, valamint 3200,- F tl nap l fo térítésidíj <is szegét fenntaľtj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. februar 05.

2.

felkéri a polgármesteľt, hogy Budapest V. és Budapest VI. keľület onkoľmányzatát a
hatźlrozat1.pontjábanmeghatáĺozottakľóltájékoztassa.
Felelős: polgármesteľ
Hatuidő: 2014, február 20.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a JőzseÍváľosi Egészségügyi Szolgálat kapacitásának átcsopoľtosítására
(íľásbelielőteľjesztés)
Előterjeszto: Dr. Koľoknai András - főigazgatő
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Fgry 'tttĺlu

Irásbeli előterjesztés. Előterjesztője, dľ. Koroknai András foígazgaÍő úr. Cseľe előterjesztés
érkezetípótkézbesítéssela képviselőknek. Az előterjesztést a bizottságok megtfugya|ták. A
napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesńés tárgyában további kérdés,hozzásző|ás nem érkezett, a napirend vitźLiat|ezźĺtja,és szavazésra bocsátja a kcivetkezóhatźrozati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

ellátási érdek miatt kezdeményezi a Jőzsefvźrosi EgészségugyiSzolgálat kapacitás átcsop orto s ítását az a|ábbiak szerint
:

Cstikkentés

Bővítés
Belgyőgyźszat

+30

Tnďőgyőgyászat

-30

Reumatológia

+59

Osteoporosis

-23

onkológia gondozás

-9

Fül-orr-gége

-27

Tüdőszűrés' nem szakorvosi

+24

Tüdőgondozó szakoľvosi

-24

Fiziko, nem szakorvosi

+60

Tnďogyőgyászat

-55

onko1ógia

Fiziko, nem szakorvosi

+31

Fiziko, szakorvosi

204

-5
-31

204

Felelős: polgáľmester
Hatándő : 20I 4. februaľ 05.

2.

felkéri a Jőzsefvźrosi EgészségügyiSzo|gá|at foigazgatőját, va|amint a polgĺĺľmesteľt,

hogy a kapacitás átcsopoľtosításźůloztegye meg a szfüséges intézkedésekęt.
Felelő s : Józsefu aľo si Egészségügyi Szol
Határidő: 2014. maľcius 31.

g

źiat foi gazgatőja

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozati javaslatot 15 igen, 0 nem szavazattal,
ártőzko đásnélkül elfo gadta.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B s ÉcszÜrs Écp s
HATAROZAT:
19t2014. (rr.0s.)
15IGEN
0 NEM
0 TARTóZKoDÁSSAL
43

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

l.

ellátási érdek miattkezdeményezi a Jőzsefvárosi Egészségtigyi Szo|gáIat kapacitás átcsop oľto s ítás át az aléĺbbiaks zerint :

Csiikkentés

Bővítés
Belgyőgyźszat

+30

Reumatológia

+59

Tüdőszűrés' nem szakorvosi

+24

Fiziko, nem szakorvosi

+60

Fiziko, nęm szakorvosi

+31

Tndőgyőgyászat
Osteoporosis
onkológia gondozás
Fül-on-gége
Ttiđőgondozó

szakorvosi

Tndőgyőgyászat
onkológia
Fiziko, szakorvosi

204

-30
-23
-9
-27

-24
-55
-5
-31

204

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februaľ 05.

2.

felkéri a Jőzsefvárosi EgészségĹigyiSzolgálat főígazgatőját, valamint a polgármesteľt,

hogy a kapacitás átcsopoľtosításźlhoztegye meg a sztikséges intézkeđéseket.
F el el ő s : Jó zs efu aro

si Egé szs é gtigyi

S

zo 1 g

źiat fóigazgatoj a

Hatź.ľrdő 2014. maľcius 3 1 .

Napiľend 614. pontja
Javaslat együttműkiidési megállapodás megktitéséľeaz Esélyt a Kibontako.
zásrz- Kultuľálĺs és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgármesteľ

Egry Attila

Írásbeli előterjesztés. Előterjesztóje az Alpolgármester Asszony. Csere e|őteqesnés pótkézbesítésselérkezett a képviselőkhöz. Az e|oteqesztést az i||etékes bizottság megÍárgyalta. Az
előterjesztést a nevéľeveszi. A napirend vitáját megnyitja. Megźilapítja, hogy az előterjesńés
táĺgyában kérdés,hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitáját lezárya, A következő hatźlto zatí j avaslatot b o c sátj a szav azást a.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest ĺőzsefvárosi onkormźnyzat a ľÁvĺop-1.4.I-11l2l20I2l0O2I azonositő számll
pźĺ|yázatkeretében együttmúködési megállapodást kot az Esélyt a Kibontakozásta_ Kulturális és Szociális Alapítvánnyal (képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonardo u. 43lb. f. 1.), az egyĺittmfüödési megállapodás szahnai egytittműktjdőként kiztrőlag információnffi tásra iranyul.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. februaľ 05.

2. felhatalmazza a polgaľmestert az 1. pont szerinti, az előteqesztés mellékletétképező
együttmfüĺidési megállapodás a|áírására.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. februźlr 20.

Egry Attila

Megállapíjta, hogy aKépviselő-testĹilet ahatáĺozatot 15 igen, 0 nem szavazafra|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALIH)Z EGYSZERÚ SZóToB B s ÉcszÜrs ÉGES
HATAROZAT:
15IGEN
0 NEM
0 TARToZKODÁSSAL
20t20t4. (rr.0s.)
A Képviselo-testület úgy dönt, hogy
1. Budapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat a ľ'tľĺop-1.4.I-|ll2l2O12ĺOO2Iazonositő szźlmtl
pá|yźnat keretében együttműködési megállapodást kotaz Esélý a Kibontakozásta_ Kulturális és Szociális Alapítvrínnyal(képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, I-eonardo u. 43lb. f. 1.), az egyittmúködési megállapodás szakmai együttműk<jdőként klzarő.
lag információnyúj tásra iranyul.
Felelős: polgáľmester
Határiďő : 20I 4. februaľ 05.

2. felhatalmazza a polgármesteĺt az

l.

pont szerinti, az előterjesztés mellékletétképező

együttmfüodési megállapodás aIźńrásfua.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatĺĺľidő:2014. fębruáĺ 20.
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7

.

Egyéb előteľjesztések

Napirend 7lL. pontja
Beszámoló az önkormányzat kiiltségvetési szeľveinél és gazd,asági társaságainál foglalkoztatottak 2013. év végi juta|mazálsáľĺól
(írásbeli előterj esztés)
ElőteĄesńó: fuman Edina _ jegyzó
Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

ľ,gry Attila
Iľásbeli előterjesńés. Az előteľjesztést az ilIetékes bizottság meg!źrgyalta. Napiľend vitĄát
megnyitja. Megállapítja, hogy az elóte4esńés tźrgyźhankérdés,hozzászőIás nem érkezett. A
napirend v itáj át |ezĄ a, é s szav azásľa b o c s átj a a hatźro zati j avasl atot.

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat kdltségvetésiszerveinél és gazdasági
társaságaináI foglalkoztatoÍtakz}I3. év végi jutalmazásárőI szőIő beszĺímolót elfogadja.

Felęlős:

jegyző,intézményekés gazdaságitársaságokvezetői
Hatź:ĺ:rďő: 2014. február 5.

Egry Attila

Megállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERÚ szoľo g g s ÉcszÜrsÉcp s
HATAROZAT:
2|t2014.

(II.05.)

15IGEN

0

NEM

0

TARTóZKoDÁSSAL

A

Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az <inkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági
taľsaságainál foglalkoztatottak2013. év végi jutalmazástnő|, sző|őbeszźllĺlolót elfogadja.

Felelős:

Hataľidő:

jegyző,iĺtézményekésgazdaságitźlrsaságokvezetői
2014. februáľ 5.

Napiľend 7l2.pontja

Beszámolĺó dľ. Kocsis iNIáLté polgáľmesteľ 2013. évben igénybevett szabadsá.
gaiľóI
(írásbeli eloterj esztés)
Előteľjesztő: Rimán Edina _ jegyzó

Egry Attila
Írásbeli eloterjesĺés. Az előterjesztést az illetékes bizottságmeg!źrgya|ta. A napirend vitáját
megnyitja. Szőt ađJakabfu Tamásnak.
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Jakabff Tamás
Kicsit furcsa lesz erľől az &inteÍtjelenléte nélkül beszélni, de ľeméli,hogy felkésztiltek a

munkataľsak.IJtánaĺézeÍÍa Parlament oldalán' hogy 2013. évben 88 paľlamenti ülésnap volt.
Polgármester Úr nem feltétlen vett részt mindegyiken. Ezek még kiegészülnek parlamenti
bizottság napokkal, kiegészülnének továbbá Polgáľmester Ur Fidesz kommunikźrcíős ígazgatói teendőivel is. A tavalyi évben teljes egészében elvégezte eń' afęIadatot is. De hogyha csak
a parlamenti iilésnapokat szźlmo|jźk,akkor az előteqes:ztésben e célból kivett, és megadott 17
nappal száno|rva a Polgáľmester Ur parlamenti iilésnaponkéntcsak másťélóra szabadságot
vett ki. Átlagosan paĺlamenti ülésnapon részt vett, majđmég hat és féI őtát dolgozott ítt az
ĺinkormányz atb an e gal ább.
1

Egry Attila
Képviselői kérdésreJegyző Asszony vźiaszo|.
Rimán Edina

A parlamenti ülésnapok 13. órakor kezdődnek. A kötelezően ledolgozanđőmunkaórát tękint-

fel napnak szimit, így eĺ:;e az idore ań. javasolta aHivatal a Polgármester Úmak, hogy
fél nap szabadságot írjon ki, tekintetteI, aľĺahogy a többit a Hivatalban, vagy pedig Jőzsefváros érdekébentölti baľhol, ez reźiis. Azt most nem tudja megmondani, meľt nem nézte meg
mely ülésnapokon vettrésń. a Polgáľmesteľ Ur, de amikor nem volt itt mindęnesetben szabadve^ ez

ság keľtilt kiírásľa.

Egry Attila

Amennyiben tĺjbb kérdésnincs, napirend vitájat|ezźlrja. Szavazźĺsra bocsátja a kĺivetkező hatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgármester 2013.

évben igénybe vett szabađságairól szóló beszámolót

elfogadja.

2.

felkéri dr. Kocsis Máté polgáľmestert, hogy 20|4. évľevonatkozó szabadságolási iitemtervét a kĺivetkező renđesképviselő-testületi ülésre terjessze be elfogadásra.

Felelős:
Hattridő:

polgármester
1. pont esetében 2014. február 5.
2. pont esetében 2014. március 5.

Egry Attila

Megáltapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 11 igen,
zatot e|fogađta.

1

nem szavazatta|,3 tatőzkodással ahatáro-

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)ZATALHoZ EGY S ZERÚ szóro
HATAROZAT:
22ĺ201'4. (II.05.)

11

IGEN

1

gg s

NEM

ÉcszÜrsÉcps
3

TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

dr. Kocsis Mátépo|gaľmester f013. évben igénybe vett szabadságairól szóló beszámolót
elfogadja.

2.

felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy 20t4. évre vonatkozó szabadságolási iitemtervét a következő rendes képviselő-testÍileti ĺilésľeterjessze be elfogadásľa.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
1. pont esetében 2014. február 5.
2. pont esetében 2014. máľcius 5.

Napirend 7ĺ3.pontja
Az Első Energia-beszeľzési Onkoľmány zati T ársulás pénzügyi elszámolásáról szĺílóbeszámolĺí
(írásb eli táj ékoztatő)

Előteľjesxő: Dr. Kocsis

I|;lźúé,_

polgármester

Egry Attila

Írásbeti előterjesztés, az előterjesztést az illetékes bizottság megltrgyaLta. A napiľeĺdvitttjźĺ
megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tźltgyábarl kérdés,hozzászőlás nem étkezett,
ezért anapirend vitájatIezárja. Szavazásrabocsátja a következőhatáľozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesĺés mellékletétképező Első Energia-beszerzési Taľsulás pénzügyi elszámolását.

Felelős: polgármester
Hatćĺiďő : 20 | 4. februar 05.

Egry Attila

Megá||apítja, hogy a Képviselő-testiilet |2 igen,O nem szavazattal, 3 tartőzkodás męllett a
hatźĺrozatot el fo gadta.

A HATÁR }ZATH)ZAT ALH) Z EGYS ZERÚ szoľog g sÉcszÜrsÉcBs
HATAROZAT:
2312014.

(II.05.)

12

IGEN

0

NEM

3

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogaďja az előterjesztés mellékletétképező Első Energia-b eszer zé si Táľsul ás

p

énztigyi el s zámo

lás át.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februar 05.
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Napiľend 714.pontja

Beszámoló a Képviselő-testiilet bwottságainak 2013. évĺmunkájáľól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lldtlté _ polgáľmesteľ

ľgry łttĺa

Irásbeli előterjesnés, az e|őterjesztést a bizottságok megtárgya|ták. A napirend vitźĘátmegnyitja. Megállapítja, hogy az e|őtefiesztés térgyábarl kérđés,hozzászőlás nem volt, ezért a
napirend vítájátlezáqa, és szavazásľa bocsátja a következohatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a elfogadja aYáĺosgazdálkođásiés Pénzügyi Bizottság,
valamint a Humánszolgáltatási Bizottság2013. évi munkáj źrő| sző|ő, az előterjesztés mellékletét képező beszámolókat.
Felelős: polgármester
Hatźltidó : 20 I 4. februaĺ 05.

Egry Attila

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 0 nem szavazafral,tntőzkodás
rozatot elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN ts rÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERÚ szóľo
H,ĄtÁRoza.r:
24ĺ2014. (II.05.)

15IGEN

0

gg

NEM

nélkül ahatá-

sÉcs zÜrs ÉGES
0

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

a elfogadja aYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság,
Bizottság
20|3. évi munkáj źrő| sző|ő, az e|oteqesztés mellékvalamint a Humiánszolgáltatási
Ietét képező beszámolókat.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. február 05.

Napirend

pontja
Javaslat a 6. sz. országgyúlésiEgyénĺVálasztókeľĺileti Választási Bizottság
tagi ainak megválasztására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Riman Edina - jegyző, OEVI vezető

7/5.
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Fgry.łttĺla

Irásbeli előteľjesztés. Előteľjesńóje a Jegyzo Asszony. Az előteľjesztést abizottságok megtźrgyaltćk.Napirend vitáját megnyitja. Tekintettel aľ:a,hogy kérdés,hozzászőIás nem érkezett, anapiľend vitáját|ezárja. Szavazástabocsátja az alábbíhattrozati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. Budapest Fővaros VIII. keľĹilet 6. számÍĺországgyulési Egyéni Yá|asńőkerületi Választási Bizottságtagsának dr. Galambos Károlyt, Csabainé Lampeľt Agnest, Donka Anitát
megvá|asztja.
Felelős: jegyző
Határiđő: f014. februar 05.

Választási Bizottságpőttagsának Merxné Németh Katalint, Tringer LászIőnétmegvźiasńja.
Felelős: jegyzo
Határidő: 20|4. februaľ 05.
2. Budapest Főváľos VIII. kerĹilęt 6. sztlmíországgyulési Egyéni Ytiasńőkerületi

Egry Attila

Megállapítj a,hogy a Képviselő-testület 12 igen,0 nem szavazatta|,3 tartőzkodással ahatározatot elfogadta.

A HATAR oZ AT]ť1)ZAT ALH) Z l,ĺľlĺos ÍľBTTSZóTOB
HATÁRoZAT:
25ĺ20|'4.

(II.05.)

12IGEN

0

B

NEM

SÉGSZÜKS ÉGES
3

TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. Budapest Főváľos VIII. kerület6. szźlmuországgyílésiEgyéni Yźiasztőkeľületi Választási Bizottságtagtrának dr. Galambos Károlý, Csabainé Lampert Agnest, Donka Anitát

megvźiasńja.
Felelős: jegyző
Hatáĺiđo:f0I4. februĺír05.
2. Budapest Főváros VIII. keľiilet 6. számű országgyulési Egyéni Választókeľületi Választási Bizottságpőttagának Mexné Németh Kata|int, Tringer Lźszlőĺétmegvá|asztja,
Felelős: jegyző
Hatźriďó: 20I 4. februaľ 05.
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Tájékoztatók

ĺ

Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok végrehajtásáról, az e|őző üIés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszközök átmenetileg szabadľendelkezésű részénekpénzpiaci j ellegű lekiitéséről
(íľásbe li tźlj ékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llv4:áté - polgáľmesteľ

Egry Attila

Tti1ékońatók következnek. Polgármesteri tźĄékońatő a lejárt határidejű testületi hatfuozatok
végľehajtásźrőI,az előző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől'
és az <jnkormźnyzati pénzeszkozok átmenętiIeg szabad rendelkezésiĺrészénekpénzpíacjel|egiÍ lekötéséről. Írásbeli előterjesztés. Előteľjesńoje a Polgĺĺľmester.A napirend vitájttmegnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabff Tamás
Az előterjesńéstarta|mával nincs pľoblémája, amivel viszont

gonđjavaÍIazaz,hogy 74. olđa|
utolsó soľa, és a75. o|da| első sora megegyezik. Ez azt jelenti, hogy valaki a kinyomtatás után
ebbe az előteľjesztésbe belepiszká|t, és mivel nincsen minden olđalszignćiva, ezért nem lehet
megállapítani, hogy az alźirás előtt, vagy az aláírás után történt ez abelepiszkźiás. Azt szęretné kérni, hogy pľóbá|jak ezt kideríteni!

Egry Attila

Megadj a a szőt J egyző Asszonynak.

Rimán Edina

Mérges lenne, ha valaki bele tudna piszkálni egy előterjesztésbe. Minden bizonnyal gépelési
hiba. Nem gondolja, hogy a|áítás után bárki módosítja egy előterjesztés tarta|mát.

Egry Attila

Szót ad dr. RévészMźrtaképviselő asszonynak.

Dr. RévészNl.ńrta
Két kérdése van. A 75. olđalonvan sző a népkonyha étkeztetés további biztosításaról. Van
egy olyan döntés, hogy a népkonyha adagszámát növelni fogják, és új helyet biztosítanak aĺrnak, hogy mire lehet szánítaĺiez ügyben, mikoľ fog ez megtörténni? A másik kérdésepedig,
az Aurőrźxal kapcsolatos. A 89. oldalon, arľőI van sző, hogy új eljárás lefolytatásara van
szĹikség az Autőra utcai RendeLőintézet felújításaľa.Ennek milyen hatríľideje van, mikor kerül
kiírásra ez aztĄ eljaľás? A 88. oldalnak a|ega|ja és a 89. oldalnak a teteje.

Egry Attila

Megadj a a szőt az Aljegyző Asszonynak.

Dľ. Mészár Erika

A népkonyha tekintetében dcjntcjtt a Képviselő-testtilet arről, anit a Képviselő Asszony elmondott. A költségvetés fog majđválasń' adni arra,hogy mikoľ és milyen döntések előkészĹ
tése fog megtcirténni. Az Auróra utcai RendelőintézeÍtę| kapcsolatban, valóban volt egy közbeszerzési tanácsadó beszerzésére kiírt pźiyázat, ami egyszer eredménýelen volt, azonban ez
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megismétlésre keľült, és a közbeszerzési tanácsadóľa eredményes páIyázat lefolytatása kertilt.
A szerződés a|áírása megtörtént úgy, hogy aYárosgazdálkodási Bizottság március elején fogj a tár gy aIru a p źtlyźnatíki írást a bonyo lítás teki ntetéb en.

Egry Attĺla

Megađjaa szőt Jakabfu Tamásnak.

Jakabfy Tamás

Ertelemszetuen az történt' hogy kinyomtatásľa került ez a sztavalahźny oldalas előterjesztés,
és akkor valaki ńjolt, hogy a ]4. oIdaIonvalamit elszúrtak. A74. oldalon kijavítottak valamit,
és emiatt egy sorľal kevesebb lett, tehát egy Soľ tcjrlődött belőle, emiatt az egész fájl az egy
sorral ťoljebb csúszott. Ujra kinyomtattfü, de nem a többit, hanem csak azt - eEY oldalt, és
így lehet az,hogy a74. o|đa|utolsó sora meg a75. oIďaI első sora megegyezík. Es innentől
kezdve, mivel nincsenek szígnáIva ezek az oldalak, nem lehet megá|Iapítan, hogy az a|áirás
előtt tették meg' vagy az peđigaz a|áirts után tették meg. Jóindulatúan teľmészetesenfeltéte|ezi,hogy az aIźlíráselőtt tortént meg mindez, és az aláírő azlźtta ezt a mőđosítást.A pľobléma ott folýatódik, hogy nem először ta\áIkozik ilyennel itt az onkormányzat életében.Két
évve| eze|őtt egy szerződésnél megtĺiľténtugyan ez,haĺem ott még rosszabb töľtént, mert ott
beszúľtak valamit, és az első oldalról lecsúszott egy sor' arri aztźn nem jelent meg a második
oldalon. Tehát olvasata, és az első és a második oldal kozött nem volt összefüggés, mert hiányzott egy sor. Az egy szęrzodés volt, baľ szerinte egy előteľjesztés is olyan fontos, mint egy
szerzőđés,de nem tud rangsoľt felállítani ktjzötťÍik. Szeretné kéľni,hogy ezelĺe a hibĺákľa jobban frgyeljenek oda a jövőben!

Egry Attila
Megadj a a szőt a J egyzo asszonynak.

Rimán Edina
Köszcjni a Képviselő Úr aggoda|mtĺt, de biztosítj a,hogy azok az előteľjesztések' amik a Képviselő-testtilet elé kerülnęk, nem taľtalmaznak jogszabźiyséľtést.Amennyiben úgy ítélimeg,
szándékos szabá|ýalanság meľĹil fel, akkor meg
hogy egy-egy előterjesztés előkészítésénél
fogja tenni a sztikséges intézkedéseket.

Egry Attila
További kérdés,hozzásző|ás? Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezáłja. Szavazni ĺem
sziikséges a beszámolóról.
Képviselői kérdésekĺevan lehetőség. Megadj

a

a szőt Kaiser Józsefnek.

Képviselői kérdések

(szó szerinti leírásban)

Kaiser Jĺózsef
Köszönĺjm Elnök Úr! Most az onkoľmźnyzatigen sok pénztfordít a kĺjĺeľületekneka felújításáta, ráadásul a paľkok fe|iljítźsfua, korszerűsítésére. Nemcsak az onkormányzat, hanem
még a Fővaľos is. Ésań.ke|I látnunk például, hogy a mostan felújítottfelújítás alatt lévő II.
János PáI pápa téren vagy például a Rákóczi téren, ahol öntĺjző rendszęrek is vannak, és nĺjvények a kutyások egyszerúen oda viszik a kutyájukat, persze tisztelet a kivételnek. A kutyfü
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kirángatják ezeket az orÍozorendszereket, a növényeket, a friss gyepet beszennyezik. Eĺ azt
kértem, és beszéltem is a Kovács Gabriella aljegyzőasszoĺ.rlyaI is, és kémémaz onkormányzatot, hogy ezt jeIezzilk táb|źiď<al, mint ľégen,hogy' a fiĺre kutyát nem kell vinni. Amennyiben visz, 10-20-30 ezer foľint pénzbirság. Akkor a nĺivényekkĺjzé.Meľt többször kérfilk, az
ott levőket, akik ezt csinálják, hogy, vigyék el a kutyájukat mondjuk a kutyasétáltatóba. Mindenféle kifogás van. Nagy a kutyasétáltató, kicsi a kutyasétáltató, sok a kutya, kevés akutya,
meg mindenfele kifogással, de nem viszik be. En azt gondolom, főleg azértmert újítjukftil a
tereinket. De például a Rezső téren is lehet látni, kutyások elfoglalták a kĺizponti fuves területet. 10-20 kutyás ottbandźzik szó szerint' ľeggeltől-estig. A lakosok maľ nem meľnek arľa
menni, mert a kutyák körbę rohangálják őket, és sokan félnek. Hogy ĺézzinkerre, ezt kérném
a k<jzterület-felügyeletvezetojét, hogy eľľe különösen figyeljenek oda, meľt a közterület nemcsak a kutyáké, hanem az embereké. Sőt én azt gondolom, hogy elsősoľban az embereké, és
azoké az embereké, akik a kutyájukkal rendesen kozlekednek. Mert az, amit ítt tesznek, az
önkormanyzaton, de kiilönben az-az igazság, hogy Budapest teľiileténis ezt látom, az azért
egy kicsit nonszensz. Kérem, erre figyeljiink oda. Köszĺjnöm!

Egry Attila
Köszönjfü Képviselő Uľ felvetését,kérdésére,pedig a Hivatal 15 napon belül írásban fog
válaszolni. Dr. RévészMtrta képviselő asszony parancsoljon!

Dr. RévészMárta
Köszönöm szépen a szőt!

Az egy1k kérdésem az |enne, hogy kaphatunk-e tájékoztatőt arrő|'
józsefuaľosi
hogy a
káľťya hasznáIatának milyen tapaszta|atai vaľrnak, illetve tudom, hogy itt
az eloterjesztésekben szerepelt, hogy ennek népszerűsítéséľeis fordíthatunk összeget. Tehát
hogyan hasznosult ez az osszeg? Ez az egyik kérdésem,a másik pedig az,hogy a Vasas, Vass
Lajos kórusa Csokonai YítézMihály Díjban részesült ez év janufujábaĺ, ane|yet Balogh miniszter úrtól kaptak és a nem hivatásos kórusok szánára kiíľtlehetséges díjak közül ez a|egmagasabb. Most az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e eľľől híľtadni a jozsefvátosi újságban? Kĺjszönöm!
Egry Attila

Képviselő Asszony első kérdéséreírásban 15 napon belül fog vá|aszt kapni. A második kérdéséľe,pedig úgy gondolom, hogy természetesen van lehetőség, hiszen egy kozszolgá|ati tiságról van szó. Hírt adunk nagy örömmel, amikor ilyen jó hír t<jrténik Józsefuaľosban.
Jakabff Tamás képviselő úr parancsoljon!

Jakabff Tamás

Kĺjszŕinöm szépen, nekęm ti'bb kéľdésemis lesz ennél. Az egyik az amil|tkori kérdésemnek a
következménye. Azt kérdeztem meg, hogy hĺínyolyan óvodai csoportszoba van Józsefuaľosban, amelyben nem tejestil az rĺłĺrcméret igény. Erre kaptam egy olyan válasń., hogy Józsefuáľos óvodáiban 2,2m. jut egy óvodásľa. Ami ľendben is van, viszont eZ egy pont olyan
tĺĺrténet,mintha engem lemeszel a ľendőľ, hogy az autőpá|yźn 150-ne1 közlekedtem, és én azt
mondanám, hát igen én Győľtől jĺittem, és az átlagsebességem, csak 130 volt. Tehát én nęm
eľre voltam kíváncsi, hogy mennyí az źú|agsebességem,hanem arra voltam kíváncsi, hogy
hány olyan egyedi csoport szoba van, amely ne teljesítené a2mz-t.IJgyhogy' szeľetnémha
effe a kérdésemľemég egyszer vá|aszoljanak, és valóban a kéľdésre!
Aztánkaptam egy e-mailt a napokban, amelyben hát tudom, hogy a Polgármester Úr is megkapta, mert benne van az e-mailben, amelyben egy vá|asńópolgĺíľ azt á||ította, hogy akoz53

meghallgatásra írásban, e-mailben feltett kérdéséľenem kapott vźiasń.. Ań" szeretném kémi'
ho gy ennek nézzenek utána!
Aztán megint egy korábbi kérdésemmel kapcsolatbaĺ. Ez avá|asńási plakátok, és.ezeknek a
kalodáknak a kihelyezésével kapcsolatban azt az ígéretetkaptam a Polgáľmester Urtól, hogy
ez tigyben összehív januaľban, vagy januar végéreegy egyeztetést, és hźt ez sajnos elmaľadt.
Es én ań. szeretném kérni, hogy ezt mihamarabb pótoljuk! Mert hát nyakunkon vaÍI aváIasztási kampány.
Varr nrég egy tigyiink, anrely a I(ék Pont elleni tiintetéssel kapcsolatos. Ugyc czt a tiintctóst,
eń én nagy betegen feküđtem otthon' viszont hát e|égjól tudtam ľekonstruálni az eseményeket, a sajtó különböző videó bęszámolókban elég jól beszámolt erről a tĺintetésről. Nos, e|.lhez
képest egy par nap késéssel,a 8-as csatorna is ft'ltöltött erről egy anyagot,, és a 8-as csatoľna
arryagábarl az a do|og egyáIta|źn nem látható hogy ott Kaiser Képviselő Ut tészt vesz ezen a
tiintetésen. Polgaľőr sorfal előtt bęszédet mond, és hát azt gondolom, hogy ez a 9-as csatoľna
részérőI, nem üti meg azt attĄékoztatási színvonalat, hogy az ő nézőik tényleg rekonstruálni
tudják, hogy mi is töľtént ęzęn a tiintetésen. Hát más internetes dolgok ezt ilgy fogalmaztźlk
meg, hogy az onkormányzat szégyelli a képviselőjét. Énazt szeretnémkérđezni,hogyezt
megpróbáltam egyébként a JóHír Kft-nél is eú. a kérdésta tanácsadó testületnęk is feltenni.
Azt mondták nem oda való, jó én elfogadom, nem oda való, akkor fülteszem it: an. szeretném
kéľni,hogy a 8-as csatorna az tryy számoljon be a kerületi eseményekĺől, mint ahogy azok
megtĺiľténnek!Kösztjnöm szépen!

Egry Attila
Képviselő Uľ kérdéséreírásban kap vá|aszt'

15 napon belül. Komássy

Akos képviselő úľ,pa-

rancsoljon.
(12 óra 15 perckor dr. Kocsis Máté megérkezett az ülésre, íg,, a Képviselő-testület létszáma
]6

íő.)

Komássy Ákos

Köszön<jm szépen. Tisztelt Képviselő-testÍilet, Tisztelt Polgáľmester Ur! orĹilök, hogy csatlakozott hozzźĺlk.Az az igazság, hogy kéľdéseimegy tésze az onnek szőI. Bár hozzá kell tennem, hogy harom kéľdésembőlkettő, ami onnek sző|, az nem tőlem ered, csak megkértek
vźiasńőpolgaľok, hogy kéľdezzem męg
Az egyik, interneten keľesztül érkezett be mind a kettő, teľmészetesen, tehát van miért szidni a
virtuális terct. Aú. kérdéstkéľtékmeg, hogy tegyem fül, mely szeľint egy forumozónk olyan
információt kapott, hogy a kcjzel múltban Polgáľmester Uľ hivatalosan btintető feljelentést tett
đt.Császy Zsolt és Alft'ldi György e|Ien gazdasági búncselekményekttrgyttban, tc'bb milliárdos elkĺjvetésiértékľe.Igaz-e ez, és ha igen, akkor mik ennek a következményei?
A másik kérdésem. Az onkormtnyzat egy volt kĺjĺiszwiselője keresett meg interneten keresztül, ha jól tuđom,akkoľ többtinket is. Az ó tájékońatása szeľint ot2011. október 7-én jogellenesen megszűntették kdztisztviselői jogviszonyát, és egy jogerős bíľósági végzésvaII aÍról, hogy őt kb. 6,5 millió forint kártérítésilleti meg az igyben. Ezzel mí ahe|yzet,1||etve az
ő áI|ítása meg az elküldött II. fokú ítéletszerint _ ez Íava|y ősszel sziiletętt ez a végzés- , és
aztis áIlítja, hogy az onkormźnyzatnem szándékozik kifizetni a jogeľős bíľósági ítélettelneki
megítéltkáľtérítést.Kérdezem, hogy ebben mi a helyzet, és hogyan folýatjuk a jogkĺivető
magatartást?
A harmadik egy alapvetően más teľmészetűkérdés.A parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatban a
minap jźlrtam a Német utcai irodában és több tucatnyi józsefuaľosi polgĺíľľalvolt szerencsém

összefutni, akiknek |ejáĺt a matricźlja. Meg kell monđjam, én is ezek kozé l.artoztam. Előfoľdul, tudomásul vettem a bíľságot és kif,rzettem. Az a kérdésem,hogy a saját kerületi lakóinknak miért nem alkalmaz aParkolás-iizemeltetés egy fajta, akát sms, akár e-mail szĺnteĺ,tehát
olcsón megoldható figyelmeztetési mechanizmust. Szerintem nagyon sok feszültséget megspórolnánk magunknak. Elméletileg január 1-jével kellene azqat kiváltani, tehát januáľ 5-én
mĺĺrnyugodtan lehet figyelmeztetni a keriileti autós lakosokat, hogy tessék szíves lenni mcnni
kiváltani a taľtós várakozási engedélyt. Tudom, hogy ettől még jogk<ivető és törvényes az
eljárás teljes egészében, de javaslom. Kéľdésemaz,hogy miért nem pľóbálunk egy kicsit jobban odafigyelni a saját keľĺileti lakóink matrica |ejźtrtźnakaťĺgye|meztetésére?Köszönöm.
I)ľ. Kocsis M:áté
Biál Csaba igazgatő urat kérjfü meg, hogy vá|aszo|ja meg. Egyébként nem tűnik egy ľossz
ötletnek, hogy sms értesítéstktildhetiink a paľkoló matrica jogosultaknak. Nem tudom, ez
milyen szervezést igényel, de ĺitletszintjénnem harlgzikrosszul.
Az első kérdéséľeaz a váIaszom, hogy nem jelentettem fel Alft'ldi Gyoľgycit, sem Császy
Zsoltot semmilyen ügyben. De ennél tovább megyek, senkit nem jelentettem még soha fel,
még olyat sem, akinél egyébként erős volt a gyanum, hogy kéne. Egyetlen olyan ügy van folyamatban, amiről jő,hatudnak, aminek az előkészítése,illetve aminęk aziratarlyagbeszerzése zajlik. Ez korábbi hivatali beszetzésekhez kapcsolódik, gondolok itt a bútorokľa, irodaszerekre, ilyenekľe, ahol _ foga|mazzl,lrk űgy az ügy jelen áIlźsábarl _ hogy rossz érzéseimvannak, illetve felveti a korábbi hivatalvezetés, illefue akozbeszerzési refeľensnek a szerepét és
az ezze| kapcsolatos kérdéseket. Ez az egy, dę ebben sem történt még meg, hiszen az íratanyagok még nem állnak maľadéktalanulrendelkezésľe.Egyebekben soha nem jelentettem fel
még senkit,mégújságírókatsem' meg a blogolókat Sem, pedig lehet, hogy azt kellett volna. A
vá|aszom: nem. Alftlldi Gyöľgy egyébként, mint onĺjk is tudjfü az onkormányzat kötelékében dolgozik, valószíniĺIeg nem így lenne' ha bármilyen tigyben olyat tett volna, ami felvetné
annak a gyaniĄét, hogy tĺlrvénytelenségetkövetett el. Nincs a tudomásom szerint olyan tigy
Alfrldi Györggyel kapcsolatban, ami a|apjtn lehetne ezt egyá|talán feltételezni, nemhogy
mega|apozottan źl|Iítarli.Minden ezzel e|Ieĺtétesállítás hamis azintemeten. A második kéľdésére alapvetóen a Jegyzó fog váIaszolni. Itt az e|jaráspontomat szeľetném pusztán csak elmondani, hogy valóban fudomásom szerint ębben a munkaügyi peľben kifizetésľe kerĹilt 20
havi, pontosítok, nem kiťtzetetlen, megítélésrekeľiilt 20havi béľés annak egyéb jźtulékai.Ez
az osszeg az <jÍszĺirösét is megémé,hogy az akonisztviselő ne legyen itt köztiink. Ez az elví
álláspontom. En azt gondolom, hogy mindenfele munkaiigyi vitában egyebekben a munkáltatőjának, illetve, innentől az egykori munkáltató jogutódjanak a jegyzőnek az illetékessége
vá|aszo|ni. En a köĺisztviselővel perben soha nem źi|tam, oly annyira nem, hogy az ó mllnkaügyi perében még tanúkéntsem hallgattak meg, pedig lett volna mit mondanom, amit
őszintén sajnálok, hogy nem tehettem meg, de a bíľóság ennek nem látta sztikségét.Ebből
viszont az kĺivetkezik, hogy minden olyan áI|ítás is valótlan, amely aĺľőI szőI, hogy nektink,
egymással jogvitánk lenne. Nincs, sose volt, és szeľintem sose Iesz. Egyebekben a Jegyző
Asszoný kérnémmeg aftą hogy tájékońassa a Képviselő Urat az ügy jelenlegi á||źsárőI.

Rimán Edina

Köszcincjm szépen. Szeretném én is még egyszeľ megerősíteni, hogy a per a Polgáľmesteri
Hivatal, aminek a vezetóje a jegyző, közötte Van per pillanat, és a kcjĺiszľviselő kozotÍ. Az
éľintett kĺjztisztviselőt én is tájékoztattam levélben is, mert én kaptam tőle levelęt, amelyben
aľľól tájékońafram, hogy felülvizsgá|ati kérelmet nffitottunk be a Kúriahoz,tovźlbbá kérťíika
jogerős íté|et,tehéúamegítéltösszeg kiťrzetéséneka felfiiggesztését,így addig nem áll mó55

dunkban az em|itett összeget áfutalni, amíg a Kúľiaerľől nem dönt. Ésezt jogszerúen megtehetjtik, és ezzel élt is a Polgármesteri Hivatal.

Egry Attila

Dudás Istváľĺréképviselő asszonynak adom meg a szőt,parancsoljon.

Dudás Istvánné
Köszönöm szépen a szóIAlpolgármester Úr. KépviselŰtár.sallt, Kaiseľ Jĺ5zsef lrozzászőIásához
szeľetnék arrnyiban csatlakozni aRźlkőczi tér tekintetében, hogy a Rákóczi téren kialakítottak
egy kis jźiszőteret. Ez a játszőtér nincs bekerítve, viszont én úgy tudom, hogy a jttszőténe
kutyát egyáIta|ában nem lehet bevinni. Viszont a kutyások ezt a játszőteľet is előszęretettel
hasznźijtk. Ai. szeretném kéľni' hogy mivel annyira szépen felújítottaka Rĺĺkócziteľet, nagyon oľiilnek a komyék lakói, hogy végre megnyitották és szép, hogy pľóbáljuk ennek az áIlapotát megőrizni azza| is, hogy tényleg valamiféle fajta táblákkal jelezz'Jk, hogy lehet-e szź!kosárľal, pőrázon, és mondom, főleg ott a jtúszőtérnek a védelmében szeretnék kérni valami
Kĺiszönöm szépen.
lehetséges intézkeđést.

Egry Attila
Képviselő Asszony írásban kap vźiaszt. Jakabfu Tamás képviselő úr, parancsoljon.
Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Visszatéľnékmég egy kérdéseľejéiga peres ügyekĺe. Természetesen én is
megkaptam eń. az e-mailt, amit mindenki megkapotI,. Az a pľoblémám ezzel' a dologgal, hogy
immarom 2OI0 őtavagyok alőzsefvźrosi onkormźnyzatképviselője, és az onkoľmĺĺnyzatnak
a peres tigyeiről sokkď jobban tudok értestilni a sajtóból, meg az internetről, mint a Jőzsefvárosi onkormćnyzattő|' Amikoľ, mondjuk II. fokon elveszít a Hivatal egy pert, mint ahogy ez
megtöľtént ősszel ebben azigyben is, akkor én azt gonđolom, hogy még az első fokú döntés
után még nem is, de a II. fokú döntés után, hogyha milliókĺól van sző, talán illenéktájékoztatĺi a Józsefuárosi onkoľmtnyzatnak a képviselőit, akźÍzáľt ülésen téltgyalt tájékońatő forhogy én igényelnémeń. a tájékoztatást, mert ezen kívül
májaban. Énmeg-ondom őszíĺtéĺ,
én nem tudok napÍa kész lenni a különbĺjző peres tigyekben. Es itt most nem a 20.000.- Ft-on
történő pereskedést értem, hanem az íIyen nägyobb összegű, tobbmilliós összegű pereket. Én
aŻ' szeretném kémi, próbáljanak meg effe egy eljarásrendet létre hozni, és azt is megéľtem,
hogy ezeket a dolgokat zártan kell kezelni, meľt hogy a peľstratégiát is érinti, viszont nem
szeretném, hogy legközelebbi tízmilliós peľről megint a sajtóból kellene éľtesülntjm, hogy
elvesztette II. fokon az onkoľmźnyzat. Köszĺjnĺjm szépen.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Aĺnyit szeretnék onnek mondani, hogy utalt rá,.hogy 4 évetagaaz oĺkormányzatnak, akkor
azt vegye figyelembe Képviselő Ur, hogy az onkormźnyzat és az onkormźnyzat Hivatala
közcjtt óriási ktilonbség van. Az Önkormĺínyzat _ még egyszer mondom _ senkivel nem áll

perben, munkaügyi perben, a Hivatal áll. Önnek egyébkéntlehetősége vaÍL aÍ.ra,hogy tájékoztatźst kérjen ezekben az ügyekben. Szerintemezt meg is fogja kapni, de a Hivatal töretlen
gyakor|ata az az ilyeĺĺigyekben, hogy az tigyek lezáĺását, végleges lezáĺását kĺjvetően kapnak
tájékoztatźlst. Ez pedig, ahogy az elobbi váIaszbaĺ a Jegyzo Asszony elmondta, még nem történt meg. Természetesen el lęhet ettől térni, tehát én csak az elvi álláspontomat tudom mondani, semmi kifogásom az e||en,hogy onök kapjanak a folyamatban lévő peres ügyekĺől közbenső állapotokľó| ís tájékoztatást. Ugyan akkor a:ľa is felhívom a figyelmét, hogy számtalan
munkarigyi pere van és volt is az onkormźnyzatnak. Ez az egy azért híľesült el' mert a mun56

katigyi perben a peľben á|Iő, a veliink szemben áIIő, a Hivatallal szemben álló peľes fél előszeretettel prőbá|ja meg magát mártírkéntbeállítani az iĄságírők előtt. Nyilvánvalőan, én eń,
az eleje őta ű'gy éľtékelem,hogy egy későbbi esetleges ügyek alól vagy előli menekülésként
gondolja. Más, sajtónyilvános peres ügyről nem tudok, aĺľ.ő| nem is beszélve, hogy az ügyvédünknek, tudomásom szetint, a Hivatal nevében eljáró ügyvédnek sincs arľa felhataLmazása,
hogy tájékoztassa a sajtó szereplőit. Ekképpen, baľ nem az he|ye, de a sajtó szereplőinek
üzenném, hogy viszonylag egyoldalú tájékoztatźtstszoktak kapni. Ha a perben ál1ó felek egyi
két kéľdezik meg, hogy mi ahelyzete a peľľel, akkoľ viszonylag egyoldalu tźljékońattlsttbgnak kapni. A Hivatal és az onkormáĺyzat ezze| szemben törekeđni fog ana, hogy on egy
targyilagos, kétoldalú tájékońatást kapjon majd az tigyekľől. Jegyző Asszoný megkémém,
hogyha nem látja akadźiyát, akkor nyugodtan lehet ezekrő| az igyekľőI beszélni. Nyilvrín,
ahogy KépviselőÚľ is utalt rázźrttilésenjavaslom mind eń.majd,megtenni.
Alpolgráľmester Ur bizonýa|ankézmozgásábő| arĺa következtetek, hogy nem tudtuk még eldĺinteni, hogy ki vezeti az tilést.
Dľ. RévészMfutaképviselő asszonyé asző.

Dľ. RévészMárta
Kĺiszönöm szépen a szőt. Dudás Istvánné képviselő asszonyhoz szeretnék csatlakozni. Egyszet mtr én beszéltem a Rfüóczi téri jźńszőtérről, de akkor még csak aztkérđeztem,hogyaz
autóktól hogyan lehet megvédeni a gyerekeket. Viszont úgy lenne jő,ha nem a kutyáktólvédenénk, hanem attól, hogy kisza|aďgélljanak. Valami módon szętét kellene ejteniink annak,

hogy körbe lehessen keríteni ezt a játszőteret. Tudunk-e bármit tenni annak éľđekében,
hogy a
gondosan
beaszfaltozott nagy fáknak a töve valahogy kiszabaduljon? Most olyan
beaszfa\tozták az aprő részeket is, hogy nehogy egy csepp viz is lejusson a fának a gyökeréhez,hogy
ezen azért mégis csak változtatni kellenę. Azt is tudom, hogy nem az onkormźnyzat vagy a
Hivatalnak a megľendelésével t<jrtént ez az őrulet' de hogy mégis tudunk-e valamit segíteni
ezen a he|y zeten? Kö sztjntjm.

Dľ. Kocsis ľĺ.áLté
Elfelejtettem a legyző Asszonynak szőt adni az előbbi kérdéskapcsĺín, illetve Biál Csaba urat
is megkéľném,hogy pótlólag Komássy Képviselő Úr kéľdésérevá|aszoljon. Paľancsoljon
Jegyzo Asszony.

Rimán Edĺna
Éncsak annyival szeľettem volna kiegészítenia korábbi Jakabfu Képviselő IJt

tůta| feltett
kérdést,hogy a Hivatal minden évben megküldi a peres ügyek á||ásźrő| sző|ő tźtjékoztatőta
ktinywizsgálónak, mert ez egy kockázati szempont az onkormźnyzat költségvetésében. Azt
gonđolom, hogy eń. atájékońatót tudjuk eljuttatni majd a képviselőknek is.
Most válaszo|nékaPtźkőczi téri flĺkkal kapcsolatosan is, meľt itt egy előterjesztés készült a
Yźlĺosgazdálkodási Bizottság k<jvetkező ülésére,amelyet mźn aIá is írtunk, hogy olyan anyagból készült ez, alni szabad szemnek úgy trinik, hogy betonozvavaÍ\ de ez egy vizátereszto és
levegőáteresńő anyag, ami egy nagyon modem technológia. A technológiai megfelelőségi
tanúsítványtis mellé csatolfuk, hogy mindenkí szánźna egyéľtelműlegyen, hogy ez egyébként ebből a szempontból renđbenvarl, tehát környezetvédelmi és a fa é|ettartaĺnźnakszempontj ából megfelelő. Köszĺjnöm

Dr. Kocsis M:áLté
Biál Csaba ígazgatő úr a parkolási matrica éľtesítőkkel kapcsolatban szeretnénk meghallgatni
a véleményét.
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Biál Csaba

Koszonöm a szőt Polgármester Úľ. Ez egy évek óta visszatérő probléma, hogy az, aki kicsúszik a határidőből, pótdíjat kap, és akkor a matricát úgy tudja érvényesíteni.Képviselő Uľ
áté|te. Tavaly még Közteľtilet-feltigyelet néven, de januáľ 1-jétől adjuk mi, mint intézmény ki
a lakossági matricákat. Idén december l-jétől már módot és lehetőséget biztosítoffimk azoknak az ügyfeleknek, akik korábban szerették volna, tulajdonképpen kettő hónapos idő állt
rendelkezésére mindenkinek. onkoľmanyzati hoĺIapon, újságban, a mi honlapunkon megjelent. oszintén megmondom, illetve megvallom azt,hogy nem vagyok én abban I00 %-igbiztos, hogy jelen intézményiformában kezelhetjtik-e az ügyfeleknek az sms-ét. Van egy
ügyélkapu rendszerĹink, amely többek kozött ana is jó, hogy elektronikus úton lehet érvényesíteni az aďott évľevonatkozó lakosságikedvezméný. ott a ľegisńráciő során e-mailon keresztĹil tudjuk. Jelen pillanatban ott taľtunk, éppen PintéľKépviselő Uľral beszéltük, amikoľ
nálunk jáľt, hogy azt gondolom, hogy kb. 30-35 %o u, aki most már elektľonikus úton kéri,
.|tézi
a lakossági engedélyét. Ez egy megoldás lehet. Énazt gondolom
illetve kapja még, és
egyébként, hogy egyľésd.akéthőnap idő fenntaľthatő, mástészt, pedig ań", hogy már a múlt
héten egy icipici fennakadás volt pénteken, de azigyféIszolgźtlatínyiwa tartást I, I||elľvę 2
őtával meghosszabbítottuk azért,hogyha valaki esetleg munkábólhazafe|éjövet jĺin hozzáĺtk,
akkor tudjuk intézIĺaz ó đo|gait.Aĺrnyi tiiľelméthagy kérjem a Képviselő Umak, hogy eń. az
ĘmS-eS rendszert megnézzem, hogy van-e módunk és lehetőségtink rá, és hogyha ez megy, és
miĺködik, akkor így fogjuk jtjvőre intézní a dolgokat. Köszönĺjm.

Egry Attila

Köszĺinj tĺk a kiegészítést.Komássy Akos képviselő úľ,paľancsolj on.

Komássy Ákos

Koszön<jm szépen. Tisztelt Atpolgáľmester Úr, csak egy adósságom maľadt, hogy azt kéľte,
pontosítsam a napiľend tźrgyalása során egyszer e|haĺgzott tépviselői hozzásző|ás kapcsĺín
ielvetett képviselői kéľdésemet'Az akérésem,hogy akkoľ az onkormányzat kötvény, illeĹve
váltókibocsátásával kapcsolatos, a váltókibocsátást és az azzaI kapcsolatos potenciális viszszásságokat 90-től 2002-ig, és 2006-tól a mai napig is szíveskedjenek áttekinteni, és erľől szeszépen.
rintem jó, ha mindannyian kapunk egy tájékoztatást. Köszönöm

Egry Attila
Köszönjtik. 15 napon belĹil, írásban kap a Képviselő Ur

váIasú".

Jakabff Tamás képviselo ur,

parancsoljon.

Jakabff Tamás

Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy abszolút szlľl4sz ellenesen két mondatbanhozzásző|jak dr. RévészMźrtaképviselő asszony kérdéséhez.Tavaly tavasszal vagy pedig mar tavalyelőtt valamikor a Fatanács keretében be is jaľtuk ezeket a METRO építéseket.Akkoľ mźr aŻ. a
tź!ékoztatástkaptuk, hogy ez nem aszfalt, csak egy aszfaltnakIźttsző burkolat. Most miután
megnyílt a koľdon, azuttn sok helyütt feltették ezt ak&dést interneten, mindenfelé. Most e
miatt én januar folyamán, de lehet, hogy maľ decembeľben kértem aYtrosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottságon, hogy legyen legatább egy szakvélemény, arĺi ezt alátánasńja, hogy
nemcsak bemondásra van. Tessék elhinni, ez űľtechnolőgía, ęZ nem aszfaIt. Egyébkéntén aú'
gondolom róla, hogy kicsit luxus beruházás, mert igazán ott lehetett volna hagyni ťoldet, füvet, de legalább nem káľos. K<jszönöm

szépen.

58

Egry Attila

További kérdésnem lévén,megköszönve
37 peľckor bezárja.
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Mellék|et

Szavazás eľedménye
ldeje: 2014. február 05.

Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 1
Egyszerű szavazás
Táľgya: Napiľend

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott
Távo|

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárLa
Soós Gyorgy
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Dr. Szilágyĺ Demeter

Voks: 9zavo/o ossz%
14
100.00 77.78

0
0

14
0

0.00
0.00
í00.00

4

0.00
0.00
77.78
0.00

22'22

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
Távol
TávoI
TávoI

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyĺ|t
Rende|et száma:1:
Minősített szavazás

Tárgyaz Javaslat a2013. évi kiiltségvetéséľőlszćiő9/2013.(II.22.) tinkoľmányzati rendelet
módosításáľa

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila

Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Komássy Ákos
Dr. Révész|lĺiárta
Soós György

Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Pintér AttiIa
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
13

0

2
í5
0

ossz%

86.67
0.00
13.33
í00.00

3
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
TávoI
TávoI
TávoI

72.22
0.00
11.11

83.33
0.00
16'67

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 6

Minosített szavazás

Tárgyaz A

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkoľmányzat

adósságá|lományának

Magyar Allam által tłiľténőátvállalása

Eredménve

Voks: Szavg/o Ossz%
15
100.00
83.33
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
í5
í00.00
83.33

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

TávoI

Osszesen

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárLa
Soos György
Dr. Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

0.00
16.67

0
3
18

í00.00
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
Távol
TávoI

Szavazás eredménye
ldeje: 2014, február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 7
Minósített szavazás
Tárgya: Javaslat a,,TÉR_KUZ A" pźiyázattal kapcsolatos döntések meghozata|ára

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott
TávoI

Osszesen

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás

Kaiser József
Komássy Ákos

Pintér AttiIa
Dr' Révész\Aárta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter

Szili Balázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
15

0
0

15
0
3
18

össz%

100.00
0.00
0.00
100.00

83.33
0.00
0.00
0.00
16.67

í00.00
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

Szavazäs eredménye
ldeje: 2014' február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 8
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at
meghozata|ára

a ľÉn_roz ,,B'' jelű

Eredménve Voks: Szav%
lgen
Nem

Tartozkodik
Szavazott
Nem

szavazott

Távo|

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárLa
SziIi Ba|ázs
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

10
1
4
15
0

pźůyánattalkapcsolatos további dtintések

ossz%

66.66
6.67
26.67
100.00

3
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
TávoI
TávoI
TávoI

55.55
5.56
22.22
83.33
0.00
16'67

Szavazás eľedménye
ldeje: 2014. február 05.
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 9

Tárgya: Javaslat a Jóhír Józsefváľosi Média és GaléľiaKözpont Közhasznú Nonpľofit
Kft-vel kap csolatos tu laj do nos i diin tések meghozata|ár a

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Sántha Péterné

Voks: Szav%

14

0
0

14
0

össz%

100.00

0.00
0.00

í00.00

4
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22'22

Szavazás eredménye
ldeje: 2014. február 05.
Típusa: Nyĺlt
Határozat száma: 10;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Beszámoló a Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő
ingatlanokról

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér AttiIa
Dr. Révész\Aárta
Soós György
Dr' Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Sántha Péterné

Voks: Szav%

ossz%

14

100.00

14

100.00

0
0
0

0.00
0.00

4
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
TávoI
TávoI
TávoI

77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22

Szavazás eredménye
ldeje: 2014' február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma..11:
Egyszerű szavazás
Táľgya: Javaslat a Józsefváľosi IntézménymíĺktidtetőKiizpont szolgálati gépjárművének
elhelyezéséľea Budapest VIil., József a.27. szám alatti te|ken

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Sántha Péterné

Voks: Szav%o ossz%
14
100.00 77.78

0
0
14
0
4

0.00

0'00

1OO.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
Távol
TávoI
Távol

0.00
0.00
77.78
0.00
22.22

Szavazás eredménye
ldeje: 2014. február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 12;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Kát|vária tér 6. és a Ká|vária téľ|4. szám alatti
üľes, iinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek bérbeadásáľa kiírt nyilvános
e gy fo ľd u ló s pá.Jy ánat e ľed m é nyén e k m e gá ll apításár a

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazoÍt
Távo|

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila

Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárÍa
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
15

0
0

í5
0

össz%

100.00
0.00
0.00
í00.00

3
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
TávoI
TávoI

83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67

Szavazás eredménye
ldeje: 2014. február 05.
Típusa: Nyílt
Rende|et száma:2i
Minősített szavazás

a

Budapest Józsefváros onkoľmányzat tulajdonában álIó lakások
béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéľő|szó|ó 16/2010. (Iil.08.) száműl
önkoľmányzati ľendelet módosítására

Tárgya: Javaslat

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Soós György
Dr. Szĺ|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
12

2
1
15
0

ossz%

80.00
13.33
6.67
100.00

3

66.66
11.11

5.56
83.33
0.00
16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Tart.
TávoI
TávoI
Távol

10

Szavazás eľedménye
ldeje: 2o14' február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 13;

Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a ,,DH-IU2013 típusú'obéľlakás pá|yázat eľedményhiľdetésihatáľidejének
meghosszabbításáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
15
100.00 83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távol

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

3

16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

1.1

Szavazäs eredménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyí|t

Határozat száma' 14
Egyszerű szavazás

Tátgyĺ: Teleki téľipiac építésévelkapcsolatos negyedéves beszámoló

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

szavazott
Távol
Nem

Ba|ogh |stván
Dr' Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárLa
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentaj oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%

15
0

0
15
0

össz%

100.00
0.00

0.00
í00.00

3

83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
TávoI
TávoI

T2

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyí|t

Határozatszáma: 15;
Minősített szavazás

Tárgyaz Javaslat tag delegáIására a Raoul WallenbeľgSzĺkkozépiskolaés Szakisko|a
intézményi tanácsába
RévészMárta

Eredménve Voks: Szav% ossz%
26.66 22.22
4
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

szavazott
Távo|
Osszesen
Nem

Jakabfy Tamás
Komássy Akos

Dr. RévészMárta
SziIi Ba|ázs
Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Guzs Gyula
Kaiser József
Pintér Atti|a
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

10

1

15
0
3
18

66.67
6'67

100.00

55.55
5.56
83.33
0.00
16.67

í00.00
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tań.
TávoI
Távol
TávoI

l_3

Szavazás eľedménye
|deje: 201 'február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 16;

Minősített szavazás

Táľgya: Javas|at tag delegálására a Raoul WallenbergSzakközépiskola
intézményitanácsába
Guzs Gyula

és Szakiskola

Eredménve Voks: Szav% ossz%
10
66.66 55.55
lgen
4
26.67 22.22
Nem
5.56
Tartózkodik
I
6.67
í5
100.00 83.33
Szavazott
Nem szavazott
Távo|

Ba|ogh István
Dľ. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Soós Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attĺ|a
SziIi Ba|ázs
Dr. RévészMárta
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

0.00
16.67

0

3
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
TávoI
Távol
TávoI

L4

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05.

Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 17:
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat tag delegálására a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola
intézményi tanácsába

Eredménve Voks: Szav% össz%
73.33 61.10
11
lgen
20.00 16.67
3
Nem
Tartózkodik
1
6.67 5.56
100.00 83.33
í5
Szavazott
0.00
0
Nem szavazott
16'67
3
Távo|
í00.00
í8
osszesen
Ba|ogh |stván
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Szi|i Ba|ázs
Dr. RévészMáĺta
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol
Távol
TávoI

1_5

Szavazás eľedménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyĺ|t
Határozatszáma: 18;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat az V. és VI. kerületi tinkoľmányzatokkal _ gyeľmekek átmeneti otthona
tár gy ában _ kł'tött ellátási sze rző dés ek felü lvizsg áiatár a

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Voks: Szavo/o

14
0
1

Szavazott
Nem szavazott

15

Osszesen

í8

Távoĺ

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész|lĺláĺta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Össz%

93.33
0.00
6.67
100.00

0
3

77.77
0.00
5.56
83.33
0.00
16.67
100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
TávoI
Távol
TávoI

16

Szavazäs eredménye
ldeje: 2014. február 05.

Típusa: Nyílt
Határozat száma. 19;
Egyszerű szavazás

Tárgyaz Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kapacitásának átcsoportosÍtásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
100.00 83.33
lgen
15
0.00 0.00
Nem
0
Tartózkodik
0
0.00 0.00
ĺ5
100.00 83.33
Szavazott
Nem szavazott
Távo|

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soos György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

0.00
16.67

0

3
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
Távol
TávoI

L7

Szavazás eredménye
|deje: 2014' február 05'
Típusa: Nyí|t

Határozatszáma:20;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat egyiittmíĺkiidésimegá|Iapodás megkiitésére az Esélyt a Kibontakozásra _
Kulturális és Szociális Alapítvánnyal

lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Dr' Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

15

0

0
í5
0

100.00
0.00
0.00
100.00

83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67

3
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
Távol
TávoI

,

18

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05.
Típusa: Nyí|t

Határozat száma:21;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Beszámoló az tinkormányzzt költségvetési szerveinéI és gazdasági társaságainá|
foglalkoztatotta k 20t3. év végi j utalmazásá ľó l

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00

Tartozkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

0
í5
0

0.00
100.00

3

0.00
83.33
0.00
16'67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

19

Szavazás eredménye
|deje: 2014' február 05.
Típusa: Nyí|t

Határozat száma:22:
Egyszerű szavazás

Tátgya: Beszámoló dľ. Kocsis Máté polgármester 20|3. évben igénybevett szabadságairó|

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Pintér Attila
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
Szi|i Balázs
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
11

1
3

15
0

ossz%

73.33
6.67
20.00
100.00

3

61.10
5.56
16.67
83.33
0.00
16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.
Tart.
Tart.
TávoI
Távol
Távol

20

Szavazás eredménye
ldeje: 2014. február 05.

Típusa: Nyí|t
Határozat száma..23:
Egyszerű szavazás

Tárgyaz Az Első Energia-beszeľzési Önkoľmányzati Társulás pénzügyi elszámolásáľól szóló
beszámoló

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér Atti|a
Soós Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta

Szili Balázs
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
12

0
3

15
0

össz%

80.00

0.00
20.00

í00.00

3

66.66
0.00
16.67
83.33
0.00
16'67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol
Távol
TávoI

21

Szavazás eredménye
|deje: 2014' február 05.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma..24;
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámoló a Képvise|ő-testü|et bizottságainak 2013. évi munkájáľóI

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távo|
Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila

Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos

Pintér AttiIa
Dr. RévészMárLa
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%

15
0
0

15
0

össz%

100.00
0.00
0.00

100.00

3

83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

f2

Szavazás eredménye
|deje: 2014. február 05'
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma:25:
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat a 6. sz. Országgyíilési Egyéni Vá|asztókeľĺileti Választási Bizottság
tagi ainak megválasztására

Eľedménve
lgen

Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távo|
osszesen

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér AttiIa
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zental oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
SziIi Balázs
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

Voks: Szav%
12

0
3

15
0

3
í8

össz%

80.00

0.00
20'00
í00.00

66.66
0.00
16.67
83.33
0.00
16'67
100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tań.
Tart.
Tart.
TávoI
TávoI
TávoI

23

