JEGYZOKONYV
Kesziilt Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet
2021. december 16-an (csutortok) 09.00 oratol
a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyaldjaban megtartott 6. rendes NYILT

iileserol

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

valamint a jelenlevo meghivottak:
dr. Sajtos Csilla - jegyzd, dr. Voros Szilvia - aljegyzo, Horich Szilvia - gazdasagi vezeto, dr.
Bojsza Krisztina - Jogi Iroda vezetoje, Kiss Imre Zoltan - Jegyzoi Kabinet vezetoje, dr. Szentesi
Adam Gyorgy - Jegyzoi Kabinet referens, Czira Eva Mandula - Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
vezetoje, Mlinarcsek Attilane - Szemelyiigyi Iroda vezetoje, Kovacsne Mezofi Krisztina Szemelyiigyi Iroda vezeto-helyettese, dr. Orgovanyi Andras - Belso Ellatasi Iroda vezetoje,
Ludvig Eva - Belso Ellendrzesi Iroda vezetoje, Barta Ferenc - Foepitesz, Varosepiteszeti Iroda.
Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi es Penziigyi
Ugyosztaly vezetoje, Pfeifenroth Noemi - Koltsegvetesi Iroda vezetoje, Bartha Tiborne - Addugyi
Iroda vezetoje, Nagy Ibolya - Csaladtamogatasi Iroda vezetoje, Nemes Gabor Istvan Humanszolgaltatasi Ugyosztaly vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje, dr.
Kiss Eva - Jogi Iroda munkatarsa, Kovacs Otto - JGK Zrt. igazgatasi elnok, Sztanek Endre - JGK
Zrt. Varosuzemeltetesi igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazdalkodasi igazgato,
Lang Gaborne - JGK Zrt. gazdasagi igazgato, Magyar Balazs - JGK Zrt. Parkolasi igazgato, Dr.
Koroknai Andras - Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont foigazgatoja, Aissou
Erzsebet - Jdzsefvarosi Ovodak (JOK) intezmenyvezetoje, Koscsone Kolkopf Judit - Jdzsefvarosi
Egyesftett Bolcsodek intezmenyvezetoje, Bonyhady Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elndke, Dr.
Printz Janos Karoly - a Dr. Printz es Tarsa Nemzetkozi Konyveloiroda kdnyvvizsgaldja, Dr. Varga
Szilvia - Horich es Varga Ugyvedi Iroda ugyved, Oszi Eva - bizottsagi tag, Lenkey Petrosz Jdzsefvarosi Gorog Onkormanyzat elndke, Oszi Eva - bizottsagi tag, Mezd Agnes - bizottsagi tag,
Posfai Zsuzsanna - a Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpont munkatarsa

Piko Andras
Tisztelettel koszontom a megjelent kepviseldket, a meghivott vendegeinket, valamint valamennyi
jelenlevot. Tajekoztatom Onoket, hogy Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
2021. evi 6. rendes iileset megnyitom. Tavolmaradasat bejelentette Santha Peteme kepviseld asszony
es kesik dr. Ferencz Orsolya kepviseld asszony. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy a
hatarozatkepesseg megallapitasa erdekeben kapcsoljak be a szavazogepeket. Megallapitom, hogy
jelen van 13 kepviseld, a Kepviselo-testulet tehat hatarozatkepes. A minositett tobbseghez 10
egybehangzd szavazat, az egyszeru tobbseghez pedig 8. Hat, most 7, igy van, kesobb remeljuk, hogy
8. A napirend szavazasa elott tajekoztatom kepviselotarsaimat, hogy ameghivo szerinti 22. napirendi
pont eloterjesztesenek a cime a meghivoban kikuldottekhez kepest a kovetkezo: „Szocialis,
Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag 2021. evi munkajardl, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol szolo
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beszamoldja” cimre valtozott, es a meghivo szerinti 6. napirendi pont, ,Javaslat a Jozsefvaros
Kozossegeiert Nonprofit Zrt. uj Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak elfogadasara”, ez pedig
visszavonasra keriil. Ennek megfelelden a meghivo szerinti 7-25. napirendi pontok szamozasa 6-24.
szamozasra vonatkozik. Voros Tamas kepviselo umak (igyrendi folszolalasa van, parancsoljon!

Voros Tanias
Igen, koszonom szepen! En javaslok napirendre venni egy tajekoztatot. A tegnapi kozgyulesi
dontesen a Baross utca 41-gyel kapcsolatban, ott egy hajlektalan-ellato szolgalat mukodik, most is
van valami funkciojat a Menhely Alapitvanynak. Tegnap kozgyulesi dontes volt errol az ingatlanrol.
En azt szeretnem megkerdezni polgarmester urtol, hogy a dontes az ftmkciovaltassaJ jar-e,
hajlektalan-ellatas az megvalosul-e a Baross utca 41-ben, altalaban milyen funkcio-valtasra keriilt
sor, amirol tegnap a Fovarosi Kozgyulesen On is dontott? Koszonom!

Piko Andras
Nem tudom, hogy ezt kuldn napirendi pontkent fol vegyiik-e? En szivesen adnek most tajekoztatot
ezzel kapcsolatban. Az eldterjesztes szerint ez egy iroda lesz, es nincsen olyan funkcioja, ha lenne
barmi olyasmi, amirol a kerdes vonatkozik, akkor nyilvan az Onok parttarsai azt fol is tettek volna,
meg nyilvan jomagam is akkor ezzel kapcsolatban beszeltunk volna. Tehat egy uj irodardl van szo.
Szerintem egy diszpecserkozpont, hogyhajdl gondolom. Az SZMSZ 16. §-a (1) es (2) bekezdese
ertelmeben a napirendi javaslat szavazasa kovetkezik. Az elhangzott modositasokkal a
Kepviselo-testulet vita nelkul egyszeru tobbseggel hataroz a napirendi pontokrol. Kerem, hogy
szavazzunk most! Megallapitom, hogy a Kepviselo-testiilet a napirendet 14 igen szavazattal,
tartozkodas es ellenszavazat nelkul elfogadta, koszonom szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
647/2021. (XII. 16.) hatarozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet az SZMSZ 16. § (1 )~(2) bekezdese ertelmeben a meghivoban kikuldott es az
elhangzott modositasok szerint az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi
atmeneti gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara, valamint az Onkormanyzat
2022-2023. evi koltsegveteset erinto dontesekre
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

2. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi
koltsegvetesroi szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat az egyes adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek
modositasarol es hatalyba nem lepeserol szolo rendelet elfogadasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

4. Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek
meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

5. Javaslat a „Szaxofonozd farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo
szamu hatarozat visszavonasara

457/2021. (VI. 30.)

(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Konczol David es Hermann Gybrgy kepviselo

6. Javaslat az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.)
onkormanyzati rendelet modositasara, es a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi koncepciojanak kidolgozasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, dr. Erdss Gabor alpolgarmester

7. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott
Jozsefvarosi Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos
bevezeteserol szolo dontesekre
(irasbeli eloterjesztes)
POTKEZBESITES
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

8. Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021. nevelesi evrol szolo beszamolojanak
elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

9. Javaslat a Klimavedelmi Intezkedesi Tervben szereplo - arnyekolasi, homlokzat- es
gangzblditesi, valamint lakossagi komposztlada - palyazatokkal kapcsolatos dontesek
meghozataiara es SZMSZ modositasra
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

10. Javaslat a „Tedd le a kocsit!” program 2021. evi palyazati felhivasra erkezett
palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
ZART ELES
Eldteijesztd: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

11. Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigyndks£g egyetlen hazban" palyazattal
kapcsolatos dontes meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Szili-Dardk Ildiko alpolgarmester

12. Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok berlokijelolesi
joga” cimu palyazat kiirasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

13.

Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes megkotesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Szili-Dardk Ildiko alpolgarmester
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14. Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 629/2021. (XI.
18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jdzsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan
hasznalati szerzodes megkotesere
(irasbeli eldterjesztes
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgannester

15. Javaslat a Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek
elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgannester

16. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal, a
Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, es a Jdzsefvarosi Szent
Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellendrzesi terveinek jovahagyasaval
kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csilla jegyzo

17. Javaslat a Jozsefvaros Kartyarol szdld 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet
modositasara es a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

18. Beszamolo a Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti
idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Szarvas Koppany Bendeguz, a Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi
Bizottsag elndke

19. Beszamolo a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Satly Balazs, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

20. Beszamolo a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november
30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Czegledy Adam, a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es
Eselyegyenldsegi Bizottsag elndke

21. Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott
hataskoreinek gyakorlasarol szdld beszamoloja
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Hermann Gyorgy, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag elndke
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22. Beszamolo a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag
2021. evi munkajardl, valamint a Bizottsag 2021. jiinius 15. - 2021. november 30.
kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Veres Gabor, Tulajdonosi, a Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi
Bizottsag elndke

23. Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag
2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott
hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos, a Varosiizemeltetesi Bizottsag elndke

24. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok es a veszelyhelyzet
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo ules ota tett
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad
penzeszkbz allomany lekoteserol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Pikd Andras polgarmester

Napirend 1. ponti a
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi
atmeneti gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara, valamint az Onkormanyzat
2022-2023. evi koltsegveteset erinto dontesekre
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Pikd Andras polgarmester

Pikd Andras
Rateriink a napirendi pontok targyalasara. Az 1. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi atmeneti gazdalkodasarol szolo
rendelet megalkotasara, valamint az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteset erinto
dontesekre''. A testuleti iilest kbvetb nezbink szamara roviden osszefoglalva: a Kepviselo-testiilet
most arrdl dont, hogy amig a 2022-es eredeti kbltsegvetes nem keriil elfogadasra, ennek varhato
iddpontja 2022. februar 15., az Onkormanyzat atmeneti gazdalkodast folytasson. Elozetes
kbtelezettsegvallalasrbl dont tbbb fontos szolgaltatas ugyeben, ilyen peldaul a kedvezmenyes
uszodahasznalat, az ingyenes jogsegely, jogsegely-szolgaltatas, a haziorvosi rendelbk recepcids
kollegaival kapcsolatos dontesek es mas hasonldk. Az elbterjesztest a Koltsegvetesi es Penziigyi
Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. Eloterjesztokent nines szbbeli kiegeszitesem,
kerdesek kovetkeznek. Verbs Tamas kepviselb ur, frakeiovezeto ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Kbszbnbm szepen! Az elsb kerdesem az lenne, hogy mi indokolja a kbzbeszerzesi tanacsadas dijanak
radikalis emelkedeset? Ez most a tbbbszbrbse annak, mint a korabbi evekben megszokott volt, tehat
ez nem, nem egy, nem tudom, inflaciokbvetb vagy valamilyen hasonlo mddon megmagyarazhatd
dragulas. Ez abszolut egy tbbbszbrbs szorzdval dolgozik a kbzbeszerzesi tanacsadd, kulbnbs
tekintettel arra, hogy ugye nem tudjuk, hogy most mi a koncepcid, hogy ez kiilso vagy belsb mddon
szeretne hosszu tavon megvalositani a varosvezetes. A masik: szeretnem megkerdezni, hogy a
penziigyi tanacsadas alatt konkretan milyen szolgaltatas igenybevetelet gondolta az Onkormanyzat es
hasonlo mbdon az adotanacsadas vonatkozasaban is, hogy milyen apropobbl vesziink igenybe ilyen
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szolgaltatast? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e meg kerdes. Amennyiben nines,
akkor, Egry Attila, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Azt szeretnem megkerdezni a penzugyi teriilet vezetojetol, hogy a
mai napon mi a bankszamla-egyenlege az Onkormanyzatnak, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Megkaptam azt a kimutatast, ami arrol szdl, amit kertem egy bizottsagi
iilesen, hogy milyen kozbeszerzesi eljarasokra vonatkozik az az dsszeg, amit egyebkent most
beallitunk a koltsegvetesbe. Megmondom oszinten, ellentmondast latok a ketto kozott, mert nekem
nem jott ki a matek, de ez most lenyegtelen, ezt majd a felszdlalas reszeben elrendezziik. A kerdesem
a kovetkezo, hogy milyen arajanlat alapjan? Mert itt van egy szerzodesunk ezzel a szolgaltatdval,
csak mert itt egeszen ilyen, szamomra nem egyertelmu az arazasa ezeknek az eljarasoknak. Van,
amikor egy unids eljaras kerul 1,2 millid forintba, egy nemzeti nyilt eljaras 1,7 millio forintba. Oke,
hogy epitesi beruhazasi eljaras, de hogy azert en ebben nem latok logikat. Ezt a szerzodest szeretnem
kemi, hogy kiildjek el nekem, hogy lassam, hogy mi alapjan araz a szolgaltatd. Koszonom!

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

Dr. Juharos Robert
Igen, illo tiszteletrol azt szeretnem megkerdezni, hogy mikor lesz koltsegvetes? Tehat, hogy ugye
most egy atmeneti gazdalkodasrdl szolo rendeletet fogadunk el, ez helyes. Ez kell a szabalyszeru
mukodeshez, de hogy hogyan latjak a koltsegvetesnek az alakulasat? Nyilvan van egy vegdatum,
addig be kell ezt terjeszteni, de nagyjabdl hogyan tudjuk ezt utemezni, mikor kapunk rdla, esetleg egy
tajekoztatast? Illetve hogyha vannak olyan koltsegvetesi folyamatok, olyan kerdesek, amelyekrol ugy
gondoljak, hogy melyebb strukturalis kerdeseket erintenek, azt megkoszonnenk, hogyha ezekrol
tajekoztatast kapnank, vagy nota bene, bevonnanak ennek az alakitasanak folyamataba. Koszonom
szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb kepviseldi kerdest, ugyhogy a kerdeseket lezamank, es kerdezem,
kerem a kollegaimnak a segftseget. Kezdjiik eloszor Voros Tamas kepviseld umak a kerdesevel: mi
indokolja a kozbeszerzesi tanacsadas dijanak az ilyeten megemelkedeset? Borbas Gabriella
ugyosztalyvezeto asszony, parancsoljon!

Borbas Gabriella
Koszonom szepen a szot! En nem latom hogy emelkedne a kozbeszerzes dija. Tehat, hogy ugye a
rendelet-tervezetben az van, hogy a 2022-re es 2023-ra vonatkozdan eldzetes
kotelezettsegvallalaskent 29-29.000.000 Ft-ot szeretnenk beallitani kozbeszerzesi tanacsadasi dijra.
Ugye es akkor itt atternek, kicsit osszevonnam a valaszt Szilagyi kepviseld ur kozbeszerzesre
vonatkozd kerdesevel. A jelenlegi szerzodest ev elejen kototte az Onkormanyzat, 2022. februar 10-en
fog lejami a Target-tel kotott szerzodesunk. A 29-29.000.000 forintot ugy kalkulaltuk ki, hogy ha egy
hasonld szerzodest kotnenk a Target-tel vagy mas kozbeszerzesi tanacsadd ceggel jovore, illetve
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hogyha nagyjabol 15 kozbeszerzesi eljarast bonyolitanank le, akkor korulbeliil ez ilyesmi osszegbe
keriilne. Nyilvan, hogyha egy olcsobb szerzodest kotiink ezzel a ceggel vagy mas ceggel, illetve
hogyha kevesebb kozbeszerzesi eljarast bonyolitunk jovore, akkor ez az dsszeg tulajdonkeppen egy
keretdsszeg, amit nem fogunk kihasznalni. Igy jott ki a 29-29.000.000 forint. Szilagyi Demeter
kepviseld ur kerdese pedig arra vonatkozik, hogy a jelenlegi szerzodes dijai hogyan jottek ki. A
jelenlegi szerzodesben ugye minden kozbeszerzesi eljarastipushoz kulonbozd egysegar van
meghatarozva, nekem a tablazatbol is nagyjabol ez jon ki. A szerzodest termeszetesen el tudjuk
Onnek kiildeni, es akkor ott latszddni fog, hogy melyikhez milyen dijat fizetiink. Egy unids
targyalasos eljarasert tobbet fizetiink, mint egy hazai arubeszerzesert.

Piko Andras
Koszonom szepen! Penzugyi tanacsadas, adotanacsadas, illetve a bankszamlaegyenleg jelenlegi
allasa iigyeben kemem Horich Szilvia gazdasagi vezetd asszonynak a...

Horich Szilvia
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Kepviselo-testulet! Meg egy mondat erejeig az
elozo valaszhoz, hiszen volt egy ilyen kerdes is, hogy mennyi az idei eloiranyzat: nettd 29.995.715 Ft
+ afa az idei modositott eldiranyzata a kozbeszerzesi tanacsadonak. Es ugy, ahogy az eldterjesztesben
leirasra is keriilt, az eldterjesztes 4. oldalan, ennek a dijnak megfelelden keriilt becslesre a 2022-2023
evi dij. Voros Tamas kepviseld ur kerdesere, penzugyi-szamviteli tanacsado, szinten az eldterjesztes
tartalmazza, en ugy gondolom, nagyon reszletesen, es errol mar sokat beszeltunk, hogy a korabbi
evek szamviteli hibainak a rendezesebol adodoan ugye biztos, hogy haromoszlopos merleg es
eredmeny-kimutatas fog keszulni, es ezeknek a javitasoknak a rendezesere szdlo folyamatok,
szamviteli-penzugyi folyamatok ujraszabalyozasara szeretnenk igenybe venni a penzugyi-szamviteli
tanacsadot. Es, hat ugye meg folyamatosan azt tudom mondani, meg a mai napig tarjuk fel a hibakat,
tehat szeretnenk az Onkormanyzat konyveleset rendbe tenni, ehhez kapcsoloddan az ASP
gazdalkodasi, gazdalkodasi szakrendszerehez kapcsoloddan a MAK-tol szeretnenk fejlesztesi
igenyeket kemi, tehat hogy egy kicsit azt latjuk, hogy ami itt elmaradt az elmult evekben, szeretnenk
pdtolni, es ehhez segitseget kemenk. Addtanacsadoi szerzodese az elozo evekben is volt az
Onkormanyzatnak. Egyebkent pont az idei evben nem lett megkbtve, es ott pedig, az afas
kifizeteseinket, afabevallasokat szeretnenk attekinteni. Vannak olyan kerdeseink, amihez
mindenkepp igenyelt a tanacsado igenybevetele. Ez nemcsak afa, ez lehet SZJA, szemelyi
jovedelemadd kerdes is. Ugye, dolgozunk azon, hogy hogyan tudnank esetleg a REV mintajara
attekinteni es megvaltoztatni a JGK finanszirozasat, tehat ehhez szeretnenk ezt a segitseget igenybe
venni. Egry Attila kepviseld ur kerdesere: mai bankszamlaegyenlegunk 4.588.563.490 Ft. Mikor lesz
koltsegvetes? Februarban, tehat ugye, ahogy mondta Juharos kepviseld ur is, februar 15-ig kell a
polgarmester umak benyujtani jogszabaly szerint. En most annyit tudok mondani, de nyilvanvald,
polgarmester ur majd kiegeszit, ha ugy gondolja, hogy szeretnenk februar elso feleben, hogy legyen
es akkor addig nyilvanvald, hogy lesznek kulonbozd egyeztetesek.

Piko Andras
Annyival egeszitenem ki, hogy, termeszetesen minden parlamentaris demokraciaban szokasos
egyeztetest szeretnenk lefolytatni. Ez nyilvan fugg attol, hogy mikor keriiliink abba a helyzetbe, hogy
prezentalni tudjunk,. es utana 2 frakcidval le tudjunk ulni, de azt nem szeretnem, hogyha ez
elmaradna, ugyhogy a kollegaink is ennek tudataban dolgoznak. Amikor mar latjuk a menetrendet,
akkor termeszetesen tajekoztatni fogjuk az ellenzeki frakciot is, meg a tbbbsegi frakcidt is. En ugy
latom, hogy megvalaszoltuk a kerdeseket, ugyhogy attemenk a napirend vitajara. A
kepviselocsoportok vezetoinek a hozzaszdlasat kerdezem. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!
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Voros Tanias
Nem igazan kaptam valaszt arra a kerdesre, hogy mi indokolja a kozbeszerzesi tanacsado dijanak az
emelkedeset, ugyanis az eleve magas bazist vette alapul, es azt mondta, hogy jovore is ennyi lesz.
Igazsag szerint nem deriilt ki beldle, hogy mi az oka annak, hogy mondjuk a 19-es szamhoz kepest
minimum a duplaja az erre elkoltott osszeg? Foleg ugy, hogy kozben volt az onkormanyzat sajat
alkalmazasaban is a korabbiakban is kozbeszerzesi tanacsado. Tehat, hogyha ezeket a teteleket
osszeszamoljuk, akkor elegge erthetetlenul magas osszeg fog kijonni. Nyilvan olcsobb, mint egy
kozbeszerzesi birsag, de nem gondolom, hogy ahhoz kellene optimalizalni a kolteseinket. En
tovabbra se latom be, hogy miert kellene ennyit kolteni. 29 millio forint azert lesz jovore, mert iden is
az volt. Iden miert ennyi? Akkor most modositanam a kerdesemet, erre nem sikerult valaszt adni. En
nem emlekszem arra, hogy az onkormanyzat szamviteli tanacsado kiilsos modon alkalmazott volna.
Eddig ezt sikerult megoldani a sajat intezmenyi rendszer berkein belul. Elegge szomoru, hogy az
elmult idoszakban megfigyelhetd kompetenciaromlas az onkormanyzat allomanyat tekintve ilyen
lepesekre kenyszeriti a varosvezetest, hiszen ezek plusz forrast igenyelnek. Es meg valamire hivnam
tel a figyelmet. Mi itt alapvetden dontunk arrol is, hogy egy folyoszamla hitelkeret-szerzodest fog
kotni az onkormanyzat. Ez nyilvan alapvetden likviditasi kerdesek miatt fontos, tehat folyd evet
erinti, de hogyha figyelembe vessziik azt, hogy azert az onkormanyzat jelen pillanatban is
rendelkezik likvid forrassal, meghozza joval nagyobb likvid forrasokkal, ennek a szerzodesnek az
indokoltsaga maximum csak, mint opcid lehet ertelmezhetd. Ugy egyebkent igenybe venni szerintem
jelen alias szerint, hiszen az Onkormanyzatnak boven van forrasa, nagyon boseggel all rendelkezesre
penz, ugyhogy kiilonosebb okai nincsenek. En nagyon sajnalom egyebkent, hogy a gazdalkodas
tekinteteben, bar latjuk az erdfesziteseket a Hivatal munkatarsai reszerol, de azert megsem sikerul
egy koherens tajekoztatast nyujtaniuk a Kepviseld-testuletnek. Alapvetden iilesrol iilesre probalunk
nyomozni, kerdeseket foltenni az Onkormanyzat gazdalkodasaval, vagyoni helyzetevel, folyoszamla,
tehat likviditasi helyzetevel kapcsolatosan, es mindig valamilyen homalyos valaszt kaptunk. Tobbek
kozott, majd nyilvan a kovetkezo napirendi pontnal lesz igazan, igazan szembeotlo, ahol hbnapok,
hosszu honapok dta egy ilyen eloterjesztes nyoman fog kideriilni, hogy vegig igaza volt a
Fidesz-KDNP frakcionak, es boseggel allt rendelkezesre szamos cel felhasznalasa vonatkozasaban
szabad forras az Onkormanyzat budzseben. Csak Onok ezt nem akartak elkolteni. De ennel rosszabb
a helyzet, mert nem mondtak el, azt mondtak, hogy nem tudjak, hogy ezek a forrasok hogy allnak. En
azt szeretnem kemi, hogy nagyobb precizitassal es a transzparencia minimumait probaljak atlepni az
Onkormanyzat gazdalkodasat tekintve, mert ez a fajta kodosites, ez sok mindenre jo, de a bizalom
erosftesere semmikeppen. Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen Satly Balazs kepviselo ur, frakciovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Gyorsan reagalva, mielott a mondandomra attemek, az
meglatszik azert azokon az allapotokon, hogy nem volt szamviteli tanacsado alkalmazva, mert sajnos
akkora kuplerajt talaltak itt a kollegaink, a szakmai ertelemben veve, aminek a feltakaritasa es a
szetszalazasa, az most mar lassan haromnegyedeve lekoti a Koltsegvetesi Ugyosztaly munkatarsait,
es azt szemethalmot takaritjak el, amit Onok tetszettek rank hagyni. Egyetlen egy pelda, az 1,1
milliard forint, amirol beszeliink, az abbol adodik, hogy az Onok altal vezetett Onkormanyzat
elfelejtette a szamviteli nyilvantartasokat pontosan vezetni, elfelejtettek beruhazasokat aktivalni. A
kockas fuzetben vezettek dvadekokat, teljes mertekben atlathatatlan es nem letezo beszamolasi
rendszer mukodott. Gazdasagi vezeto asszony vezetesevel ennek a felderitesen es kiepftesen dolgozik
nagy erokkel a Hivatal, ennek a munkanak a tamogatasara van sziikseguk, es hogyha, illetve jeleztek,
hogy erre sziiksegiik van. Ugyhogy, ha erre az Onkormanyzat biztos mukodese es maganak a
kdltsegvetes transzparenciajanak a novelese erdekeben szukseg van, akkor szerintem ez egy
tamogathato javaslat. Folyoszamlahitel tekinteteben en is azt gondolom, amit frakciovezeto ur, ezt
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nem kell felhasznalni, ezt a hitelt. Nagyon-nagyon remelem, hogy nem is fog olyan helyzet eloallni,
aminek kovetkezteben ehhez megis hozza kellene nyulni, mert barmire fel vagyunk keszulve. Tavaly
karacsonykor is lathattuk, hogy egy Budapest- es onkormanyzat-ellenes kormany barmikor a
karacsonyfa alatt rendkivuli veszelyhelyzeti rendeletekkel brutalis modon meg fogja az
Onkormanyzat beveteleit, elveszi azokat vagy megtiltja azoknak a beszedeset. Fel vagyunk keszulve
arra, hogy a kovetkezo 4 honapban, amig ez a Kormany hivatalban van, nem fogjak visszafogni
magukat, es tovabbi brutalis tamadasokat fognak elkovetni a jozsefvarosiak ellen. Egyebekben a
javaslat erdemi reszet a Kozosen Jdzsefvarosert Frakcid tamogatja, fontos a folyamatos
feladatellatashoz biztosit az atmeneti gazdalkodas idejere forrast az eloterjesztes. Errol szerintem
vitatkozni nagyon nines ter. Ezekre a feladatellatasokra sziikseg van, a koltsegvetes pedig a torvenyi
hataridokon beliil termeszetesen el fog keszulni szinten annak figyelembevetelevel, hogy a komyezet
az meglehetosen dinamikusan tud valtozni meg a Jozsefvaros korul. Barmikor szamitunk arra, hogy
kitalalnak meg egy ujabb elvonast, meg egy ujabb megszoritast. Ugye, most mar latjuk, hogy a telen
vagy az osszel felvett devizahitel-forrasokat is elkoltotte a Kormany a haverjai tamogatasara a,
ugyhogy fel vagyunk arra keszulve, hogy tovabbi penzeket az dnkormanyzatoktdl fognak elvonni.
Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseldi hozzaszdlasok kovetkeznek, Egry Attila kepviseld umak adorn meg a
szot, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, elnok ur! En sajnalattal hallgattam Satly Balazs kepviseld ur frakeiovezetoi nyito
hozzaszolasat, amely a Kormanyrol, meg a haverokrol szolt, meg mindenfelerol szolt. Arrol nem
szolt, hogy Jozsefvaros koltsegvetesenek objektiven mi a helyzete, mi a statusza, milyen lehetosegek
rejlenek benne. Ugy, hogy most mar Onok 2. eve kormanyoznak. Meg mindig visszamutogatnak
mindenfele, mindenfelet hibat talalnak, mindenkit hibaztatnak, aki el es mozog a komyeken. De hat
azert lassuk be, 2 ev eltelt, es akkor meg mindig azzal jonnek, hogy most meg nem latnak tisztan, meg
most meg takaritanak. Meddig gondolnak takaritani? 20 evig, 30 evig? Es a takaritashoz visszaterve,
azert ne felejtsuk el, hogy ez a penzugyi-szamviteli szakerto kiserlete leszerzodesre mar egyszer jart a
penziigyi bizottsagon vagy a koltsegvetesi bizottsagon, de annyira nevetseges es gyatra eloterjesztes
volt, hogy vissza kellett vonni, mert latszodott, hogy egy habokra megigert kamuszerzodest
probalunk attolni, hogy majd akkor egy ilyen penziigyi auditot, aminek nincsen se eleje, se kozepe,
meg hat akkor vege sines ertelemszeriien, majd valaki itt egy 3 honap alatt performans kereteben
veghez viszi, es ki lehet fizetni egy par millid forintot. Megint ugyanez koszon vissza, Kerem, ne
viccelodjunk mar! Es akkor raadasul azokra az allitasokra alapozva, hogy bizonytalan a koltsegvetes
helyzete. Haladjunk sorba. Azt gondolom, hogy a penzugyi-szamviteli kompetencianak meg kell
lenni a hazban, es hogyha az nines meg, akkor az vezetesi es szervezesi problema. Ne gondolkodjunk
mar egy olyan kerdesben, hogy egy koltsegvetesi-szamviteli kerdeskort majd eseti megbizas j el leggel
egy 30 milliardos koltsegvetesu onkormanyzatnal probalunk megoldani. Az Onok allitasa az, hogy
van egy 1,4 milliard feltaratlan ugye kerdeskor a koltsegvetesben. A kovetkezo napirendnel
bovebben ki fogjuk ezt targyalni, de latszodik, hogy nem volt igaz az allitas. Mar februarban
megkerddjeleztuk ennek az allitasnak az igazsagalapjat, es lam 1.000.000.000 mar rogton
felszabaditasa keriilt. Ez politikai jatek, holgyeim es uraim, amit Onok a kbltsegvetessel csinalnak.
Csak azert ennel komolyabban kene venni a koltsegvetest. Maguk azert akamak most
bankszamlahitel, folydszamlahitelt kotni, hogy el tudjak mondani ezt a demagog, ertelmetlen
kivereztetett onkormanyzat szoveguket, hogy folyoszamlahitel kell. 4 es fel milliard forint van jelen
pillanatban a bankszamlan, 4 es fel milliard forint. Milyen kivereztetesrol beszelunk? December
kozepet trunk, a munkaberek el vannak utalva, jarulekok el vannak utalva es ev vege kovetkezik.
Megis, az idei evnek a kivereztetese hogy fer ossze ezzel? Sehogy! Csak megy a duma, meg a duma,
meg a duma. Es akkor most megint egy ilyen kamuszerzodes a bankszamlara, folyoszamlara, amire
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Onok leirjak, hogy nem lesz ra sziikseg, de azert kossiik meg, csak azert, hogy utana egy hangosan
zokogo Facebook posztban, Facebook posztban el lehessen mondani, hogy folyoszamlahitelt kell
felvennie az Onkormanyzatnak. Hat, holgyeim es uraim, 4 es fel milliard forint van a bankszamlan.
Mire akamak maguk 800.000.000 Ft folyoszamlahitelt folvenni? Ne viccelodjiink mar, ugy, hogy
meg december vegevel a helyi iparuzesi ado is meg be fog folyni a maradek tetel. Mar befolyt?

(hatterbol: Nines ilyen.)

De meg az ev vegi elszamolas meg fog tortenni.
(hatterbol: Nines, elvette a Kormdny.)

Lehet ebbol viccet csinalni, lehet ebbol szorakozni, meg koesmai bekiabalast csinalni, es probalni
elterelni a figyelmet, de azt magyarazzak mar meg nekem, hogy ha 4 es fel milliard van a
bankszamlan, akkor megis Onok mi a fenerol beszelnek? Es mikor kivannak folvenni
penzugyi-szamviteli szakembereket allomanyba, akik elvegzik a munkat, es nem egy ujabb haveri
szerzodest kdtni? Koszonom!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen! En azt gondolom, hogy Egry kepviseld ur hozzaszolasa rendkivul pontos volt az
Onkormanyzat allapotait tekintettel, allapotainak tekinteteben. Es az iparuzesi adoval kapcsolatban
azt szeretnem jelezni, hogy azt a tamogatast, amit a Kormany Onok helyett megadott a
vallalkozdknak azt nem szabad lebecsiilni es nevetseg targyava tenni, foleg olyanok reszerol, akik
lehet, hogy meg a teteleknek a jelentesevel sincsenek tisztaban. A helyzet az, hogy, ami nyilvanvald,
es kiderult az elmult idoszakban, az a fajta visszamutogatas es a Kormanyra mutogatas, az elkopott.
Tehat ezt azert legyiink, tegyiik tisztaba. Egyik oldalrdl egeszen nevetseges, hogy amikor ilyen
tetelek folott tud rendelkezni decemberben az Onkormanyzat, akkor folyamatosan Onok ilyen
meseszerii, kivereztetesi, ilyen aldozati pozba vagjak magukat, es elmondjak, hogy Onoket hogy
bantjak. Nem bantja Onoket senki. Tokeletesen elegsegesek a forrasok az Onkormanyzat
mukodesere. Az nem a mi hibank, hanem a kormanyzo tobbseg felelossege, hogy ezeket a forrasokat
Onok keptelenek ertelmes fejlesztesekre elkblteni. Ebben a keriiletben nem tortenik semmi 2 eve, es a
forrasok megvannak. Es ehhez kepest arrol beszelgetiink, hogy kulso tanacsadokkal teteleket
rakjanak rendbe, frakeiovezetd ur verig serti a sokszor meg mindig itt dolgozo penziigyes kollegakat,
hogy ok milyen trehany munkat vegeztek, es ezert szuksegiik van ra. Es bemondasra mondanak
mindenfele butasagot kockas papirokrdl, meg hasonlokrol. Legyen kedves mar valamivel tamassza
ala ezeket az eszreveteleit, mert csak a leve, mert eddig csak levegoben lognak. Es az a legnagyobb
problema ezzel, hogy fuggetlenul mindentol, hogy mint vezettek, hogyan vezettek az
Onkormanyzatot, ez az Onkormanyzat 2019-ig prosperalt. Onok alatt pedig nem prosperal, Onok
alatt eppen a, megalltak a fejlesztesek, egyeb problemakrdl, a kozteruletekrdl most ne is nyissunk
szot, es ezeket a problemakat Onok nem orvosoljak, nem fejlesztenek, nem csinalnak igazsag szerint
semmit az egadta vilagon, mint aztmondogatjak, hogy nines penz, mikozben van penz, mikozben van
penz. Van penz kozbeszerzesi tanacsaddra, kulso szakertokre, egyeb tanacsadasra. En a, elotte majd
talan, de majd polgarmester ur kijavit, hogy talan a Szigony utcaban vette fel azt a kampanyvideot
polgarmester ur, amikor ott allt, es arrol beszelt, hogy meg fogja szuntetni ezeket a szerzodeseket,
kulsos szerzodeseket, mert ezek a vilag leggonoszabb dolgai, es alapvetoen a gonosz Fidesz polip az,
aki ezeket iizemelteti, es On rekorddsszegu kozbeszerzesi tanacsadot fogad fel egy olyan idoszakban,
amikor semmi nem indokolja ezeket a teteleket. Itt nincsenek fejlesztesek, nincsenek kozbeszerzesek
erdemben, nincsenek olyan, ami indokolna, ezeknek a plusz forrasoknak a megletet. Onok ezt nem
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tudjak megindokolni, mert nincsenek fejleszteseik sem. Tehat mihez kellenenek ezek hihetetlen
magas szakertoi dijak? Nem tudjak megmondani. Azert magas a szam, mert iden is magas. Hat, ezt
koszonjuk szepen, de iden miert magas? Nem nottek ki gombamdd az epuletek, nem szepiiltek meg a
terek, es nem nagyon latjuk ennek a hatalmas mennyisegu kozbeszerzesnek a hozadekat. Ezekre nem
tudnak valaszt adni, es gyakorlatilag egy eve nem kepesek egzakt modon megvalaszolni, hogy van
1,4 milliard forint a koltsegvetesben. Azert ez megiscsak a pancsersegnek a csimborasszoja. Hat, ne
haragudjanak mar! Vagy minket neznek hiilyenek, az is lehet, meg a valasztdkat, akik raszanjak az
idejuket es megnezik a Kepviseld-testulet uleseit, es megkerdezik, es oket is erdekli, hogy most van-e
1,4 milliard forintja az Onkormanyzatnak vagy nines. Es Onok nem valaszolnak, gyakorlatilag egy
teljes koltsegvetesi evben hallgatnak errol, majd egyszer csak eloallnak, hogy ja, van. Hat, azert ennel
feleldsebb hozzaallast vama, szerintem barmelyikiink Onoktol es nem politikai szdlamokat valos es
erdemi valaszok helyett. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Advent idejen vagyunk, en nagyon turelmes vagyok, es igazabol mindig elvezem,
amikor ilyen komoly dolgokat hallhatok Onoktol. Tenyleg, masutt nagyon nehezen hall az ember
ilyesmit. Peldaul azt, hogy az onkormanyzatok nincsenek kivereztette, es, hogy a kormany agyon
tamogatja oket. Vorbs frakeidvezeto ur kerte a kockas fiizeteket, folhoztuk, mutassuk mar meg!
Kerik-e esetleg azt, hogy egy fenymasolatot vagy barmit, tehat hogy szeretnenek esetleg errol? Igen?
Mindenrol? Jo, akkor csinalunk, csinalnunk. Az a helyzet, az a helyzet, hogy ez azt hiszem, hogy csak
az dvadekokrol szdl, ami 85 dta teljesen rendezetlen, tehat az, amikor pancsersegrol beszel, akkor
nyugodtan, nyugodtan melyedjenek magukba. fgy vezettek ezt az Onkormanyzatot, igy vezettek ezt
az Onkormanyzatot. Az, hogy ezt a disznodlat most ennyi ido alatt lehet kiganezni, az szerintem
elkepesztoen nagy teljesitmeny a mi gazdasagi vezetoinktol. Egyebkent azokra a megjegyzesekre,
amelyek szakmai munkajukat erintik, szeretnem, hogyha valaszolna gazdasagi vezeto asszony. Elotte
megadom a szot jegyzo asszonynak, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester Ur, Tisztelt Kepviseld-testulet! Csak jelezni szeretnem
egyreszt, hogy 2 ilyen fuzeten, ovadekokat tartalmazo fuzeten jelenleg is dolgoznak a kollegaink,
valamint az egyebkent is letszamhiannyal kiizdo tigyosztalytdl igen jelentos munkaidot fog elvenni,
ha ezt mind le kell fenymasolni. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Gazdasagi vezeto asszony jelezte, hogy lenne szakmai valasza, utana megadom a
kepviselb urnak, Szarvas Koppany kovetkezik majd, parancsoljon!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! Tisztelt Kepviseld-testulet! Hat, en csak tenyszeruen. Tehat ez a
penziigyi-szamviteli tanacsadd, ez nem az ASZ integritas vizsgalat, tehat ez nem az a szerzodes, es
beszerzesi eljaras, amit a penziigyi bizottsag targyalt. Ez, ez egy mas, masik szerzodes, ez egy
tanacsaddi szerzodes, es nem akarom megismetelni, tehat ehnondtuk, hogy mire vennenk igenybe az
o tevekenyseget. Ahogy lathato, ez egy eves folyamatos teljesitesu szerzodes, nem eseti, es azt
gondolom, hogy itt vannak olyan tetelek, amelyek, amelyek hat, nagyon komoly szakertelmet
kfvannak. Ugy, ahogy kdnyvvizsgaldi szerzodesunk is van az Onkormanyzattal, hiszen
kdnyvvizsgaldi szakertelemre is van sziikseg, ugyanigy vannak olyan, hat, megoldatlan problemak
itt, amik igenis igenylik olyan penziigyi-szamviteli tanacsadd igenybevetelet, aki nem a napi operativ
feladatok mellett kell, hogy foglalkozzon ezeknek az iigyeknek a megoldasaval. En azt gondolom
egyebkent, hogy annak idejen ez az ASZ integritas ellenorzes is hasznos lett volna az
Onkormanyzatnak. Nem tudom a kamu szerzodesminositest en sem minositeni, aki ezt csinalta volna
o az ASZ ellenorzesi igazgatoja volt 15 even at. En azt gondolom, hogy egy ilyen szakertonek a
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szerzbdeset nem lehet kamu szerzbdesnek nevezni. Azt gondolom, hogy hasznos lett volna
szamunkra. Egy ASZ ellenbrzes mintajara megvizsgalta volna az bsszes szabalyzatainkat,
folyamatainkat, es tudott volna abban segiteni benniinket, hogy egy kiilsb vizsgalat eseten vagy egy
kulsb vizsgalathoz mi, mik azok, amiket valoban rendbe kell tenni, mert biztos, hogy azok nem
lennenek elfogadhatoak. De hangsulyozom, ez nem ugyanaz. A folyoszamla hitelszerzbdes eseteben
Vorbs Tamas kepviselo ur helyesen mondta, hogy ez egy opcio. Mi is azt gondoljuk, es az
elbterjesztesben szerintem nagyon korrektiil bemutatasra keriilt es le is irtuk, hogy nem tervezziik
igenybe venni, mi is ugy latjuk a jelenlegi penzeszkbzeink es a jbvbbeli becsleseink ertelmeben, hogy
nem lesz ra sziikseg. Ugye, egy napi folyoszamla egyenleg az egyaltalan nem biztositek, es egyaltalan
nem ad semmifajta megalapozott informaciot arra, hogyjbvbre hogy fogunk allni penzeszkbzbkkel.
Gondolom, azert ezt On is tudja. Tehat ezt egeszen mas mutatokkal szoktak alatamasztani, hogy
milyen a fizetokepessege es a likviditasa akar egy bnkormanyzatnak, akar egy, akar egy cegnek.
Tehat ez egy opcio, ahogy leirtuk, ahhoz viszont, hogy ezzel az opcioval mi barmikor elhessunk,
ahhoz kell egy megkbtbtt folyoszamla-hitelszerzbdes, ami annyit jelent, hogy ha nem vessziik
igenybe, semmifajta kiadast az resziinkre nem jelent. Tehat sem a keretnek a fenntartasaert,
biztositasaert semmifajta dijat nem szamit fel a bank. Amennyiben igenybe vessziik ezt az bsszeget,
csak es kizardlag arra az bsszegre es annyi napig kamatot szamol a bank, amennyi napra igenybe
vessziik. Ez ugy mukbdik, egy rulirozo hitel, tehat leemel, ha sziikseges, leemel 1.000.000 forintot,
amennyiben igenybe vettiik a hitelt, ahogy megjbnnek a beveteleink, mi visszatbrlesztjiik, es ugye a
szakaszolasa ennek a hitelkeretnek azert tortenik 2 reszbe, hiszen jbvb ev dec. 31-el O-nak kell lenni
ennek az egyenlegenek. Tehat ugye az utolso 2 honapban mar, illetve utolso 3 honapban mar
biztositani kell, hogy amennyiben igenybe vessziik, akkor vissza is kell tudnunk fizetni. Ez a
konstrukcio, ahogy leirtuk, ez egy, ez egy olyan, hat, mit mondjak, ez egy olyan biztonsagi halo az
Onkormanyzat eleteben, hogy ha tenylegesen elballnak, Uristen, nem tudok most ilyet mondani
Onbknek. Tehat tenylegesen ez egy opcionalis lehetoseg, ez egy garancialis biztositek, ha elball ilyen
helyzet, akkor van mihez, van mihez nyulnunk. Ez minden, hat, nem mondom, hogy minden, de a
keriiletek tbbbsegeben ez egy nagyon regota ismert es alkalmazott garancialis biztositek a
kbltsegvetes miikbdbkepessegenek es az Onkormanyzat likviditasanak a biztositasara. Itt eddig ilyen
nem volt, tehat lehet, hogy azert tunik ez egy ismeretlenek. En semmifajta kockazatot nem latok
ebben, es meg egyszer hangsulyozom, nem is gondolom, hogy igenybe vessziik. Ez egy lehetoseg,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Azt megszoktuk, hogy a kepviselok egymas felszolalasait nem tisztelik, es
kbzben is megy a dimi-duma. Azt szeretnem kemi, hogy ezt a gyakorlatot ne teijesszuk ki a Hivatal
dolgozdira. Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Egry kepviselo ur itt feltett kerdeseket, talan megprbbalok
valaszolni. Amikor megkerdezi, hogy milyen az Onkormanyzat penziigyi helyzete, akkor egy szoban,
bizonytalan jelenleg, hiszen sose lehet tudni, hogy mikor hoznak meg egy ujabb rendelkezest, mint
ahogy, ha jol emlekszem a szolgaltatasi tbrvenyt azt 2 nap alatt nyomtak at a Parlamenten. Tehat
amikor ilyen kiszamithatatlan a tbrvenyhozas, akkor nyilvan az ember ovatos. Es ennek az
ovatossagnak kbszbnheto, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat viszonylag stabil labakon tud
gazdalkodni, felkesziiltiink erre, es vigyaztunk a penzekre, es meg felkesziiltiink egy, egy ilyen
opcioval is. Ennek kbszbnheto, hogy ugyebar nem mondjuk azt, hogy bantja Jozsefvarost a Kormany,
megprobalja bantani, de a Kormany ilyen probalkozasai egyelbre ugyanugy lepattannak a
jozsefvarosi gazdalkodasrol, ahogy kepviselo ur lepattant a gazdalkodasi vezetb asszonyrbl, ahogy
azt lathattuk az iment. Ennek kbszbnheto, es nem annak hogy olyan bbkezii vagy jo fej lenne a
Kormany veliink. Egyebkent meg kerdezi, hogy meddig akarunk meg hibakat feltami. Hat, addig,
ameddig talalunk, tehat azert talan nem rank kene haragudni, mert hibakat talalunk, ugye. Gondolom,
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Egry kepviselo ur otthon a tukorrel veszekszik, amikor csunya kepet lat. Sajnos, sajnos a tenyek
makacs dolgok, ezt a szolas mondast anno nagyon szerettek hangoztatni a Fideszes kepviseldtarsak.
Ma pedig a Robin batorsagaval biro Voros kepviselo ur, aki megint kifutott, esetleg kevesli a
fejleszteseket Jozsefvarosban. Javaslom, nezzen ki a Blaha Lujza terre a Somogyi ut erintesevel. Ott
peldaul mar haladnak ezek a dolgok, tehat amit lehet, azt csinaljuk. Ja, es meg valami, ugye, kerdezi,
hogy meddig hivatkozunk a Kormanyra. Na, most az a helyzet, hogy a Kormany az 11 eve hivatkozik
ana, hogy Gyurcsany, ugy, hogy Gyurcsany Ferencnek azert kicsit kevesebb hatalma van, bar errol
vannak vitak, mint a Kormanynak Magyarorszagon. Szoval, szerintem, hogyha mi a regnalo
hatalomra hivatkozunk, az meg mindig validabb, mint egy 11 eve ex miniszterelndkre hivatkozni.
Ugyhogy egy kicsit szerintem meg szabad nekiink is hivatkozni. De egyezzunk meg, hogyha
megvaltozik ez a Kormany, amire van esely aprilisban, akkor majd nem a Kormanyra fogunk
hivatkozni, hogy Jozsefvarosnal probalkozik, jo? Tehat, hogyha annyira szeretnek, akkor ezt abba
hagyhatjuk, csak legyen meg a lehetoseg. Szerintem meglesz. Oszinten, en is nagyon varom, tehat
ebben egyetertunk Egry kepviselo urral, hogy ne a kormanyzati elvonasokrol kelljen hivatkozni,
amikor a gazdalkodasrol beszeliink. Ami pedig a Kormany altal a cegeknek nyujtott segitseget illeti,
az egyebkent meg mindig nevetseges. Nem lett attol jobb a cegeknek, hogy ingyen lehet parkolni,
nem nott a forgalmuk, nem lettek kompenzalva a Covid utan. Emlekszem, hogy tegnap a tulajdonosi
bizottsagon megint szo volt arrol, hogy a muzeumkavezo se tudott peldaul kinyitni. Attol nem lesz
jobb, hogyha a be nem folyt jovedelem utan nem kell adozni, az eddig is igy volt. Ez ugyanolyan
hokuszpokusz, mint amikor a megemelt kozmunkas berrol beszelnek es bruttoban adjak meg. Az, van
erre egy vice, de azt inkabb nem mondom el, csak csak erzekletes, hogy a brutto fizet, bruttoban
megadni a fizetest, az elegge egy ilyen mar szammisztika vagy szammagia. Ugyanugy, ahogy az
aktualis folyoszamlara hivatkozni, amikor ugye ott jonnek es mennek a fizetesek, tehat en is
mondhatnam, hogy milyen gazdag vagyok, amikor a rezsiszamlak, meg a, meg a berlet megvetele
elott nezem meg a folydszamlat, de azert annak megvan a helye, koszonom szepen!

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

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! Szerintem teljesen mindegy, hogy ezutan mit mondok, de van
egy olyan, van egy olyan erzese az embemek neha itt hallgatva Ondket, hogy olyan tehat ,
minthogyha eldugjak a kulcsot, majd az ajto elott allva elegedetlenkednek, hogy hoi van a kulcs, es
akkor igy ezt jo sokaig csinaljak. Igy mas sem tud bemenni, es akkor ott elegedetlenkednek, hogy hoi,
hoi lehet ez a kulcs. Na, most, ha nem tudnam, hogy kizarolag politikai celu hozzaszolasok zajlanak
itt a masik oldalon, akkor komolyan vennem, meg elkezdenek szakmai vitat folytatni, de azert azt
tudniuk kell, hogy itt emlitettek, hogy mi az, hogy ilyen sokaig kell feltami dolgokat, meg
megcsinalni dolgokat, tehat itt nem, nem az tortent, hogy egy picit el volt rontva 1-2 dolog, hanem itt
szonyegbombazas volt, es ezutan a szonyegbombazas utan kellene ujjaepiteni azt a hatteret, ami
biztositja azokat a fejleszteseket, amiket itt most szamon kemek. Ami nagyon fontos nekem, hogy itt
ugye hangoztatjak 5 percenkent vagy kicsit surubben, hogy 4 es fel milliard forint van a bankszamlan.
Ez akkor, ez egy dicserete annak, hogy ahogyan gazdalkodunk? Tehat hogyha, ha most ilyen nagyon,
nagyon mondjak, hogy ilyen nagyon sok penz van a szamlan, akkor nyilvanvaloan ez egy felelds
gazdalkodas eredmenye, inert Onoknek sose volt ennyi penziik a bankszamlajukon, tehat
nyilvanvaloan ez errol szol. Masreszt meg azt szeretnem mondani, hogy ezek a, ezek a szamlan levo
dsszegek, ezek nagyreszt kotelezettsegvallalassal terhelt dsszegek, ahogy azt, ahogyan ezt Onok
pontosan tudjak. Es azt a szintu politikai es szakmai demagogiat, amit itt, amit itt lenyomnak ezzel
kapcsolatban, hogy van penz a szamlan, mikozben pontosan tudjak, hogy ennek a majd 90%-a
kotelezettsegvallalassal terhelt, akkor igy azt gondolom, hogy tenyleg felesleges Onokkel vitatkozni,
inert egyszeruen az a baj, hogy ez jol hangzik, csak a nezoknek mondanam, hogy nem igaz. Az
utolso ilyen megjegyzesem az az, hogy a vallalkozoknak szolo kedvezmenyek mellett azert erdemes
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megnezni, hogy az onkormanyzati elvonasok milyen eredmenyt okoztak, az onkormanyzattol valo
elvonasok. Nagyon fontosnak tartom a vallalkozok tamogatasat, de kozben azt is szeretnem
elmondani, hogyha van egy kormanyunk es Onok ennek a kormanynak a partjanak a tagjai, van egy
kormanyunk, amelyik azzal szorakozik, hogy a kozossegtdl, azaz az onkormanyzattol elveszi a penzt,
es olyanoknak is odaadja, akik erre nem szorulnak ra, tekintve, hogy ezt a, ezt az adokedvezmenyt
nemcsak bizonyos vallalkozasok kaphatjak, hanem az osszes, tehat Meszaros Lorinc is, a 100
milliardos bevetelu ceg is, meg az 1 millids is ugyanannyiban reszesul, ugyanolyan szazalekban kell
kedvezmenyt kapjon vagy kap kedvezmenyt. Viszont egy onkormanyzatnal, ami a kdzdsseg penzet
gyujti ossze es osztja el ujra, azt gondoljak, hogy itt azt szabad, azt szabad elvenni innen a penzt, es
odaadni masoknak, ugy, hogy ezt nem kompenzaljak. Azt gondolom, hogy amikor arrol beszeliink,
hogy az onkormanyzatokat kivereztetik, akkor errbl beszeliink, nem masrol. Arrol beszeliink, hogy
elveszik a penzt, odaadjak masnak, itt pedig nem kompenzaljak. Mibol kene kigazdalkodni? Azt
mondjak, hogy van penz a szamlan. Ertem, de hat ennek nyilvanvaloan ara van, ez nyilvanvalo, hogy
arrol szol, hogy kell hogy legyen penz a szamlan egyreszt, masreszt meg kotelezettsegeink vannak.
Masreszt pedig ugy kell gazdalkodni, hogy kepesek legyiink az ev vegen finanszirozni az
onkormanyzatot. Ha ez Onokon mulott volna, akkor ez most nem sikeriilt volna. Ugyhogy kicsit azon
akadtam el, amikor, amikor, amikor tenyleg a sulyos politikai demagogiakat hallok innen szembbl, es
most mar kenytelen voltam elmondani a Kedves Nezdk kedveert is, hogy ami, ami itt elhangzott,
annak a 100%-a demagog hazugsag. Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom! Szilagyi Demeter kepviseld ur kbvetkezik, parancsoljon!
9.58

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! A, csak igy eloljaroban azert megnyugtatnam Szarvas
Koppany kepviseldtarsamat, hogy bar nem latok bele Egry kepviselotarsam fejebe, de biztos vagyok
benne, hogy nem tole kerdezte a gazdasagi tipusu kerdeseket, ugyhogy ne keruljon izgalomba, hogy
majd valaszolni kell ra. Nem, nem Onnek szdlt. Az a szamomra nagyon tenyleg, megy most mar egy
fel draja nagyjabdl ez a nap, napirendi pont. Folyamatosan masrol sem beszelnek, mint tanacsadok
igy, tanacsadok ugy, tanacsadok erre, tanacsadok arra. Csak most dontunk ezen a testiileti iilesen
hatvanegynehany millio forintnyi tanacsadoi szerzodesrol vagy ahhoz biztositott fedezetrol. Ertem,
meg a gazdasagi vezetd asszony meg el is mondja, ja, ez a tanacsadd nem az a tanacsadd, akit
akartunk, az egy masik tanacsadd, mert meg tobb tanacsadot akartunk folvenni. Nem, nem, nem
igazan, nem igazan ertem. Egyebkent, hogyha olyan nagy szukseg lett volna ra, akkor a sajat
kormanyzdk tobbsege megszavazta volna, de nem szavaztak meg ok, ugyhogy, ugyhogy azert nem
lett ez a tanacsadd. A, tehat bsszessegeben azt, azt gondolom, hogy amikor Veres kepviselotarsam,
aki most eppen nines a teremben, mert elmondta a sajat demagog hozzaszolasat, majd kiviharzott,
hogy arra ne lehessen erdemben valaszolni, azert azt erdemes lenne megnezni, akar egyebkent csak
ilyen most ilyen, ilyen felvillanas szeruen, hogyha most dontunk majd a kovetkezo napirendnel az 1
milliard, 1,4 milliard forintos celtartalek felszabaditasarol, akkor ez milyen forrasa lesz az
onkormanyzatnak? Szabadon feloszthato forras? Csak egy kerdeskent folteszem, hogy ez jdl
ertelmezem-e, hogy ez egy szabadon feloszthato forras lesz, tehat rogton van egy 1.000.000.000
forint, ami szabadon felhasznalhatd forras. Es amikor azt mondja polgarmester ur, hogy 90% ebbol
kotelezettseggel terhelt, akkor ez, akkor helyezzuk ezt akkor kontextusba, hogy akkor hogy is nez ki,
pontosan hany szazalek az, ami kotelezettseggel terhelt? Mert hogyha most fogunk donteni arrol,
hogy 1.000.000.000 forintot fblszabaditunk, akkor a 4,5 milliardnak az 1.000.000.000 szerintem nem
90 vagy 10%-a. De sose voltam jo matekbol, de majd segitenek a tanultabb kollegak vagy behivunk
egy tanacsadot vagy hogy mondjam, nehez akkor komolyan venni azt, amit Veres kepviselotarsam
mond, vagy amit Satly kepviselotarsam is mondott, amikor onkormanyzatok kiverezteteserol van
szo, 2 dolgot nem vesznek figyelembe. Az a penz, ami az onkormanyzatoknal nem landol, az az
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embereknel marad. Az a penz, ami egyebkent az dnkormanyzatoknal nem keriil kifizetesre,
egyebkent jo lenne enol tenyleg egy valos szamot mondani, mert ezt a 4 es fel milliardot talan mar
Onok sem gondoljak komolyan, amit annak idejen mondtak. Az ott marad a vallalkozasoknal, az
embereknek. Amikor Szarvas Koppany kepviseldtarsam azt mondja, hogy nincsenek valos eszkozok,
akkor adocsokkentesre mire, mire gondol, amikor egy 750.000.000.000 forintos adocsokkentesi
csomagrol szavaz a Kormany, akkor On azt mikent ertelmezi, hogy az hoi realizalddik? Csak nem
igazan ertem az okfejteset. De azert is mondom, nem, tudja mit? Ez ilyen koltoi kerdes volt, nem
Onnek szol, a, ne vegye fol, hogy valaszolni kell ra. Hogy tudunk akkor kivereztetesrol beszelni,
amikor egyebkent csak az elmult par evben 13.000.000.000 forintnyi fejlesztes erkezett
Jdzsefvarosba. 13.000.000.000 forintnyi. Tehat en azt kerem Onoktol, hogy amellett, persze ertem,
hogy azt a tipusu tudatlansagukat valamilyen mddon palastolni kell, hogy nem igazan ertik meg a mai
napig, hogy mi tortenik ebben az Onkormanyzatban, de azert, es ehhez tanacsadokat fol kell venni,
hogy valaki elmagyarazza Onoknek. Ezt en ertem, ezzel nincsen semmi gond. Azt gondolom, hogy
ennyit a kozosseg elbir, hogy valaki mukodokepes allapotra hozza az onkormanyzat vezeteset. Ezt,
ezt en, azt gondolom, hogy akar meg tudnam tamogatni is. Azzal nem, azzal nem tudom tamogatni
egyebkent, hogy a, hogy az elejen azt mondtak, hogy marpedig ilyen nem fog kelleni, mert hogy itt,
ez micsoda bunds dolog, de mindegy, ezen lepjiink, lepjiink is nagyvonaluan tul. De azt azert nem
tudom elfogadni, hogy, mindekozben, ezt a tipusu tudatlansagukat palastoljak, es tanacsadokat
vesznek fol ennek kezelesere, meg olyan, es kenytelen vagyok visszautalni Veres Gabor
kepviseldtarsam szavaira, olyan elkepesztd demagogiaval probaljak mindezt kezelni, ami azt
gondolom, hogy serti, nemcsak ennek a Kepviseld-testuletnek a meltosagat, de a jozsefvarosi
embereket is. Onok nem erre kaptak mandatumot. Koszonom szepen!

Piko Andras
Satly Balazs frakciovezeto-kepviseld ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Elhangzott a vitaban, hogy nincsenek kozbeszerzesek, es
ezert a kozbeszerzesi tanacsadd lete az kerdeses. Ezert meg szeretnem osztani a nyilvanossaggal, meg
a Voros Tamas kepviseldtarsammal, aki ugy tunik, hogy azert kicsit feliiletesen koveti az
Onkormanyzat munkajat, hogy a kdvetkezd kozbeszerzesek vannak folyamatban vagy eldkeszites
alatt eppen: 6 darab Egeszseges Budapest, ehhez kapcsolddd kozbeszerzes, ami, ami ugy szuletett
meg, hogy azt a megalomanias stadionepito kulturajat csak ugy tudta folytatni a Fideszes Kormany,
hogy ki kellett beloliik zsarolni, hogy vegre forditsanak penzt a fovarosiak egeszsegiigyi ellatasara.
Es ezert, ezert all ez a penz rendelkezesre. Karacsony Gergonek kellett ezt kiharcolnia. Folyamatban
van a vagyon- es felelossegbiztositas kdzbeszerzesiink, rendkivul nagy erteku, rendkivul fontos.
Folyamatban van, illetve tovabbra is eldkeszites alatt van a „Szazas hazak”, illetve onkormanyzati
berlakasok felujitasarol szolo kozbeszerzesi eljarasok. Na, ez az a terulet, amivel Onok, hat, nem
annyira foglalkoztak, es lenne meg tobb ilyen kozbeszerzes is, hogyha Kocsis Mate asszisztalasaval
az erre szolgalo 600.000.000 forintot nem vonta volna el a Kormany, akkor ennel is tobb lakast
tudnank felujitani, ennel is tobb kozbeszerzes lenne. Tervezes alatt van a Tomo es Prater utca
kozteruleti megujitasa. Hetfon dontottunk a Deri Miksa felujitasanak, a kivitelezesi eljarasanak a
meginditasarol. A terfigyelo rendszer hibajavitasi munkalatairol szolo eljaras folyamatban van.
Elinditottuk a zoldfeluletek karbantartasarol szolo kozbeszerzes elokesziteset is, es folyamatban van
a jozsefvarosi utpalyak, utszakaszok, hozzatartozo teriiletek fenntartasa, karbantartasa eljaras is. Es
ez most meg csak az, ami iden eldkeszites alatt van, es ehhez, eldkeszites alatt, vagy folyamatban,
vagy eppen lezarva van, ezt egyben mondtam. Es ehhez meg vegyiik hozza, a ,,nem tortenik semmi"
tortenethez, hogy a Somogyi Bela felujitasa is meg tud kezdodni, amit Onok az elozo testiileti iilesen
elesen tamadtak, pedig azt gondoltuk, hogy ebben legalabb egyetertes van kozottiink. Ugyhogy arra
szeretnem kemi Onbket, hogy ezt a rendkivul feliiletes es szakmaiatlan megszolalasokat ne
eroltessuk ebben a vitaban a tovabbiakban, koszonom szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Koszontom a Tisztelt Kepviseld-testiiletet! A
rutintalanabb alpolgarmesteri idbmben meg erzekenyebben erintettek az olyan kiszolasok, pl. Verbs
kepviselb urtol, minthogy hogyan nem fejlbdik a kertilet. Hiszen megmondom bszinten, hogy a sajat
szam ize szerint es a keriiletben jard es problemakat nezb szemeim szempontjabdl sem feltetlenul
mondjuk ugy, hogy a megfelelb, a szamomra megfelelb sebesseggel fejlodtiink, de ennek az is az
egyik oka, hogy szamtalan tervet kellett ujra terveznunk 0-rdl, mert repkedtek a tbbb 100 millids
beruhazasok 1 darab fa nelkul. Nem mondhatnank, hogy jozsefvarosi lakok penzet megfelelb iranyba
kbltbtte volna el az Onkormanyzat. Ezek hijan ezek a tervezesek most emek be, ahogy Satly
kepviselb ur az elbbb mondta. A Deri Miksa utca felujitasanak kiviteli kbzbeszerzeserbl peldaul pont
a heten dbntbtt a bizottsag, de meglehetbsen disszonans akkor is arrdl beszelni, hogy a Tisztelt
Ellenzek hogyan viszonyul fejleszteseinkhez, amikor a bizottsagokon rendre leszavazzak a fejlesztesi
elbterjeszteseket, amikor a koltsegvetesben leszavazzak vagy letartozkodjak azokat a fejleszteseket,
mint peldaul, hogy 380.000.000 forintot kbltiink berlakas felujftasra, ahogy kepviselb ur az elbbb
jelezte. En azt gondolom, en nagyon biiszke vagyok a kollegaimra, es nagyon koszonom nekik az
elmult 2 ev munkajat, ahol eleg sok energiat tettek abba, hogy innovativ es ujszeru projekteken
gondolkozzunk, hogy olyan mennyisegu lakast ujitsunk fel, amit mar nagyon regota nem, En nagyon
nyugodt lelekkel es nagy izgalommal varom 2022-t, amikor ezek a beruhazasok beernek es
befejezbdnek, koszonom szepen!

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

Egry Attila
Koszonom szepen a szbt, polgarmester ur! Kicsit visszakanyarodva a vadakra, hogy itt az elbzb
evekben penzugyi-szamviteli teruleteken mekkora szabalytalansagokat el. En megint szeretnem
folhivni mindenkinek a figyelmet, hogy ezek a vadak, sulyos vadak. Ha ezeket nem tudjuk tenyekkel
alatamasztani, akkor bizony ez, ez nem egy jb irany, nem egy jb irany, hogy a hivatalban dolgozd
kbztisztviselbket tamadjuk. Fbleg nem ugy, hogy mondjuk adott esetben bk mar nem dolgoznak itt,
es mar nem is tudjak magukat megvedeni. En azt gondolom, hogy a hivatalban itt dolgozd kollegak
elkbtelezettek Jdzsefvaros sikereert, most is es a korabbi evekben is. Es egyikiiknek sem az volt a
szandekuk, hogy szabalytalansagot kbvessen el. Ez kifejezetten igaz a penzugyi-szamviteli teriiletre.
Azt gondolom, hogyha szabalytalansagot kbvettek el, akkor viszont lepni kene. Ha Onbk azt
gondoljak, hogy tbbb szaz millib forintos szabalytalansag van, akkor feljelentest kell tenni. Amit
Onbk sugallnak, az minimum egy hanyag kezeles. De ehhez kepest ez megmarad a politikai
kommunikacib szintjen, amivel kapcsolatban semmilyen alatamasztast eddig nem lattunk. Es lehet
viccelbdni, hogy kockas fiizet van, de azert azt fogadjuk el tenyszeruen, hogy kockas fiizetben is lehet
szabalyos elszamolasokat elvegezni, amelyet a hatbsagok is elfogadnak. Ugyanis sok 10 evig
korabban ezek az elszamolasok voltak gyakorlatban. Lehet ezen nevetgelni, meg biztos a
marketinges, kollegak nem ertik, hogy miert nem a legujabb technologist hasznaljak, de csak azert,
mert valami kockas fuzetben van nyilvantartva, az nem jelenti azt, hogy szabalytalan. Tehat ilyen
szempontbbl azert brizziik meg a komolysagunkat, hogyha kbltsegvetesi temaban beszelgetiink a
testiileten. Politikai vitaban persze lehet barmit mondani, de az, ami egyebkent itt dolgozd
kollegaknak a napi munkajat serti, vagy fel, vagy megvadoljuk bket, hogy szabalytalanul dolgoztak,
en azt gondolom, hogy az mar tulmegy azon a politikai vitan, amit a baloldali es jobboldali
kepviselbknek itt a testuletben meg kell tenni, csak azert, mert jbvb aprilisban valasztasok vannak.
Azt gondolom, hogy egy masik hadszinteren kene a tudast villogtatni, nem pedig a koztisztviselbkbe
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beleszallni paros labbal, inert az elegge nemtelen es nem egyenlo vitanak gondolom. Szeretnem
fblhivni a kepviselbk figyelmet, hogy a korabbi evekben is mindig kbnyvvizsgalat tortent a
beszamolbkkal kapcsolatban, ahogy az elfogadott kbltsegvetesekkel kapcsolatban is, illetve
folyamatos vizsgalatok is tortentek kulso hatosagok altal. Ezek a hatosagok, illetve a kdnyvvizsgalb
nem tart fel ilyen leptekii szabalytalansagot. Igy mindig meg csak azt tudom mondani, hogy ezek,
ezek csak hangzatos vadak, maximum politikai vadakkent lehet ertelmezni. De hadd kerjem meg
Onoket, hogy politikai vadakat kdztisztviseldkkel szemben ne fogalmazzunk meg. Onok most azt
mondjak, hogy a 4,5 milliard forintot nem kell komolyan venni. A 4,5 milliard forint rengeteg penz.
30 milliard a koltsegvetese az Onkormanyzatnak, abbbl most 4,5 milliard forint itt van a
bankszamlan. De ha Onok azt mondjak, hogy ez csak egy kirivb egyedi pillanat, akkor legyenek
olyan kedvesek, es a hbvegi szamlaegyenleget, csak marciustbl mostanaig, ha beolvasnak, minden
egyes ho vegen mennyi volt a szamlaegyenleg. Nezzuk meg, hogy esetleg mikor volt 0 kbzeleben. En
azt gondolom, hogy nem volt ilyen idoszak. Es akkor innentbl kezdve tudunk trendekrol beszelni.
Csak azt gondolom, hogy meg kene tisztelni egymast azzal, hogy mindenki tudja ezeket a
tenyadatokat, es akkor ne prbbaljunk egy mas helyzetet sugalmazni, mint hogyha itt az
Onkormanyzat a cipoje mellett jart volna egesz evben, es most hirtelen valami csoda folytan a
Dagobert bacsi ideutalt 4 milliard forintot, de egyebkent majd vissza kell utalni, mert teves utalas
volt. Egesz evben folyamatosan nagy, magas egyenleggel dolgozott a Jbzsefvarosi Onkormanyzat.
hala Istennek, tegyuk hozza. Nincsen likviditasi problema, nines ilyen erdemi problema. Onok
politikai kommunikaciot folytatnak ezen a teren, de ha szamszaki adatokat kell mondani, akkor ezek
a kommunikacibs kiszblasok meg fognak bukni. En azt gondolom, hogy teljesen folosleges egy ilyen
szerzodest kbtni, es hogyha ennyi munka van a penziigy teriileten, akkor folosleges volt ezt
eldkesziteni. Akkor azokkal a feladatokkal kellett volna foglalkozni, amik annyira egetbek, ahelyett
hogy a bankkal targyalgatunk egy olyan folybszamlahitelrbl, amit fol se akarunk hasznalni.
Koszonom!

Pikb Andras
Horich Szilvia gazdasagi vezetd asszony jelezte, hogy szeretne valaszolni, parancsoljon!

Horich Szilvia
Bocsanat, koszonom szepen! Ugye, hat most hozzaszblasok, vitak vannak, de azert mar most
tobbszbr elhangzott, hogy mit mivel tamasztunk ala. Ugye, a 2019. evi beszamolbjat az
Onkormanyzatnak az akkori konyvvizsgalb elutasitotta. Errol sziiletett egy kdnyvvizsgaldi
velemeny. Ez a 2019. evi zarszamadasrbl szblb elbterjesztesben is reszletezesre kerult. Es
tulajdonkeppen az ott feltart hibak es az azbta altalunk feltart hibak javitasa folyik folyamatosan.
Oktbber 4-en targyalt a penzugyi bizottsag egy olyan tajekoztatbt, ami a fuggb tetelek rendezesehez
kapcsolbdott, ahol leirtuk a nagysagrendi hibakat. Azt tudni kell, hogy ezek a hibak gyakorlatilag az
bsszes merlegsorunkat erintik, tehat a hibasan konyvelt tetelek, es en semmi szin alatt nem szeretnem
a kollegakat, akar itt dolgoznak, akar itt nem dolgoznak, hibaztatni. En azt mondom, hogy ezek olyan
hibak, amit rendbe kell tenni. Nyilvanvalb, hogy ezekben, ha olyan szabalytalansagot talalunk, ami
megfelel annak, hogy feljelentesi kotelezettsege lesz a Hivatalnak vagy az Onkormanyzatnak, akkor
valbszinu, meg fogja tenni, hiszen efelol, ez, ez nem egy dbntes kerdese ebben az esetben. Anno,
amikor ezt targyalta a penzugyi bizottsag eleg reszletesen, akkor is bevittiik egyebkent ezeket a
kdnyveket es bemutattuk. Ezzel nem az a problema, hogy nem lehetne kockas fuzetben vezetni ezeket
az analitikakat. Ugye, ez ’85 bta az a problema, hogy nem dolgoztak fol, es ugye azbta 1-2
gazdalkodasi rendszeren es tul van az Onkormanyzat. Abban sem rogzitettek, tehat abban sem vittek
fol, es a problema abban van, hogy ezekben a kbnyvekben vezetett analitikak, nevezzuk annak, es
nem pontosan vezetett analitikak, messze komoly elterest mutatnak a fbkdnyvi szamlan konyvelt
egyenleghez kepest. Ez itt a problema. Tehat, tehat ez analitikavezetes, az csak akkor jb, ha pontos es
egyezik a fbkbnyvvel. Azert tenyleg a tenyszeruseg kedveert, ahogy elmondtam, hogy valamennyi
merlegsorunkat erinti, erintik ezek a problemak, azert 1-2 dolgot megis megemlitenek ebbbl a
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tajekoztatobdl. Nem zart iilesen targyalta egyebkent a penziigyi bizottsag, tehat ott is valaszoltunk
valamennyi kerdesre, ugye, mondjuk a befektetett eszkbzdkre. Peldaul idegen tulajdonon eszkbz,
eszkbzbkdn vegzett beruhazasok, felujitasok ertekcsbkkeneset helytelen tao kulccsal, leirasi kulccsal
szamoltak el, 3%-kal, mikozben 6%-kal kell. Ugye, vagyont erinto kerdesekrbl beszeltink.
Beruhazasok, felujitasok eseteben, 15-bs szamlacsoport, analitika fdkbnyv kdzbtti elteres 90,2 millid
forint. Ez az allomany egyebkent 1.251.885.085 forint az az analitikaban, ami nem beazonosithato a
fbkbnyvben szereplo 1.347.091.824 forintos allomannyal. Ezeknek a rendezese megtdrtent. Tehat
amit igy eldre utalnek a kbvetkezb napirendhez, csak azert gondoltam, hogy ezt igy megismertetnem
Onbkkel, vagy emlekeztetnem Onbket erre, hogy mi az, aminek mar a rendezese megtdrtent, es amire
azt mondtuk, hogy ugy gondoljuk iden, hogy felszabadithatb az 1.000.000.000 forintos allomany.
Kbvetelesek nyilvantartasaban altalanos iigyfelbank partnerre ’19 evben 385.965.423 Ft kbvetelessel
nyitott az Onkormanyzat. Semmifajta analitika nem volt arra vonatkozoan, hogy ez, ez az allomany
mibol jon bssze, tehat egyaltalan ez az dsszeg mit tartalmaz. Es 2020 ev vegen a fokonyvon parkolas
jogcimen 1.006.145.532 Ft kbvetelest mutatott ki, mutattak ki az Onkormanyzat, ami a JGK altal
kimutatott parkolas hatralek listaval nem egyezik egyebkent. Es hangsulyozom, hogy parkolas.
Ebben vannak 2010 eves tetelek is, mikozben a parkolasi kbvetelesek 1 even beliil elevulnek. Ennek
az egyeztetese folyik a JGK-val, es ennek a rendezesere is remenyeink szerint sor fog kerulni. Sajatos
elszamolasok nyilvantartasanak feliilvizsgalata, ez a bizonyos ovadek allomany, ahol azt mondjuk,
hogy itt a kezi analitika, aminek egyebkent a feldolgozasa most tbrtenik meg Excel-formatumba
elektronikusan, es ezzel parhuzamosan tbrtenik az egyeztetes. Ezen kiviil aktiv-passziv idbbeli
elhatarolasoknal nem tbrtentek meg visszavezetesek, es nincsenek meg az analitikaink es a
kbtelezettsegvallalasok nyilvantartasa, ami szinten mindenfajta analitikat nelkulbzve 2018 evi, ev
vegi vegleges kbtelezettsegvallalasok egy osszegben keriiltek rbgzitesre. Majd ezt kbvetben a
szamlak kiutalasakor ujbdl rbgzitesre keriiltek, rendszerben duplan szerepelnek. Ugye, ezeknek a
kitisztazasra folyik. En azt meg tudom igemi Onbknek, hogy a 2021. evi beszamolbhoz kapcsoldddan
nagyon-nagyon reszletesen fogunk ezeknek a hibaknak, kbnyvelesi es szamviteli hibaknak, a
rendezeserol beszelni, a rendezes modjarbl, es valoszinu, kbnyvvizsgalb ur is nagyon reszletesen fog
errbl beszelni. Es arrol is, hogy mi az, ami meg tovabbra is fennallo hiba, es amire esetleg meg a 2022.
evben is kell elbiranyzatot elkulbniteni. En azert szerettem volna, es bocsanat, hogy egy kicsit tbbbet
beszeltem, hogy van enol, volt errbl tajekoztatas, nagyon reszletes tajekoztatas. Szeretnenk is Onbket
tajekoztatni. Ahogy elmondtam, nekunk sem brom, hogy egy ilyen helyzettel talaltuk szembe
magunkat. Igyekszunk ezt tisztazni, es abban bizunk, hogy a 2022. evben mar nem lesznek ilyen
hibak a kbnyvelesben. Kbszonbm szepen!

Piko Andras
Kbszbnjuk szepen, Szilagyi Demeter kepviselb ur, parancsoljon! Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
A kerdeseinkre kaphatunk valaszt? (hdtterbol)

Piko Andras
En ugy emlekszem, hogy a kerdesekre mindent, amit a kerdesek kbzbtt foltettek..

dr. Szilagyi Demeter
Szabad felhasznalasrol? (hdtterbol)

Piko Andras
Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Kdszbnbm! Tehat volt egy olyan kerdesunk, hogy mi az, ami szabadon felhasznalhatb jelenleg az
Onkormanyzat szamlajan? Tehat hogyha most egyebkent dbntiink majd az 1.000.000.000 forintrdl,
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akkor az hogyan viszonyul az egeszhez? Ugye, hat, elhangzott az, hogy 90%-os kotelezettseggel
terhelt jelenleg az, ami a folyoszamlan van, hogy akkor ez hogy all ossze? Ezt kerdeztem. Es Egry
Attila kepviselotarsam meg azt kerte, hogy a folyoszamla egyenlegeket nezziik mar vegig, hogy mi a
trend, tehat hogy az, amikor arrol beszelunk, hogy ez egy egyedi allapot, akkor nezzek meg az evnek
a trendszeruseget, es akkor lehet ebbol kovetkezteteseket levonni.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kiegeszitenem azzal, hogy tegyuk melle azt, hogy a varhato kormanyzati
intezkedesek, tehat peldaul az, hogy az adomoratoriumot meghosszabbitjak-e, IPA-t felezik-e, azokat
is tegyuk melle, jo? Hat, pontosan, ugyanis az a helyzet, hogy egy bizonytalan gazdasagi
komyezetben egy onkormanyzat nem allhat fejre. Bocsanat, ez az Onok kormanyanak a politikaja.
Parancsoljon! Kerdesre tudunk valaszolni most vagy egy kicsit kesobb?

Horich Szilvia
En azt gondolom, hogy itt latjuk, mert napi szinten vezetjiik a szamlaegyenlegeket, en most nem
gondolom, hogy be kellene olvasnunk. Valoban a trendek, nem, nem kozelitettiink a 0-hoz soha, de
nem is errol szol a folyoszamla-hitelszerzodes eloterjesztese. Tehat en, en azert gondolom, hogyha
valaki ezt az eloterjesztest elolvassa es latja, ezt is irtuk benne, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem
valoszinusithetd, hogy erre szukseg van. Ez egy biztonsagi tartalek, semmifajta kotelezettseget nem
jelent, tehat ugy gondoljuk, hogy ennek ilyen modon az Onkormanyzatra semmifajta tobbletkoltseget
nem han't. Az, hogy jelenleg ebbol a penzallomanybol mennyi az, ami kotelezettsegvallalassal
terhelt. Ugye, az egyik az egy kotelezettsegallomany, a masik pedig egy likvid penzeszkoz-allomany.
Ez a kettonek sines tul sok koze egymashoz, hiszen az, hogy egy adott pillanatban mennyi penzem
van a szamlamon, es az masnak mennyit er, az attol fugg, hogy nekem mennyi fizetesi
kotelezettsegem tartozik, tartozik ehhez. Tudni kell, igy van, igy van, nem tudom most Onnek
megmondani, hogy ebbol nekem jovore pontosan mennyi fizetesi kotelezettsegem lesz, hiszen most
fizetjiik ki a szamlakat, ugye az ev vegi szamlakat es meglatjuk, hogy milyen kotelezettsegvallalas
allomannyal fogunk fordulni. Ugye, ez a beszamolohoz tartozo kerdesallomany mar, es a 4-es
modositasban egyebkent latni fogjak, hogy az eldiranyzatokat mar hozza kell rendeznunk majd a
beszamolonal a teljesitesi eloiranyzatokhoz. Mikortol? Megismertessiik akkor a Kepviseld-testuletet
napi szinten a bankszamla egyenleggel.

Piko Andras
Nem, szeretnem azt elmondani, hogy akkor erre irasban valaszoljunk, jo? Hogyha kell. Tessek?
(hdtterbol Egry kepviselo ur hozzdszol, nem erthetd) Bocsanat, megtudjuk azt adni, amit az Egry
kepviseld ur, parancsoljon!

Horich Szilvia
Mikortol?

Piko Andras
Marciustol.

Horich Szilvia
Jo, mondom akkor: 2021. marcius 31. 2.552.047.800, mondom a 4. ho 30-at, 6.847.996.822 Ft, 6
milliard, bocsanat 6.847.996.822 Ft. Itt erkezett vissza egyebkent a kotvenybol a felszabaditas. 5. ho
31.4.565.439.135 Ft, 6. ho 30. 5.042.201.585 Ft, 7. ho 30. 4.723.889.377 Ft, 8. ho 30. 4.493.699.107
Ft, szeptember 30. 3.000.597.118.310 Ft. Igen, oktober 29. 6.140.685.856 Ft. Ugye, oktoberben jon
meg az iparuzesi adobol a 2. nagyobb utalas es a helyi adok befizetesi kbtelezettsegei is ugye ehhez
kapcsolodnak. Es 11. ho 30. 5.890.131.610.
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Piko Andras
Szeretnem, hogyha egy kis hatteret is adna ehhez, tehat de tenyleg mar onrnaga, dnmaga...
(bekiabalds, nem erthetd)

Piko Andras
Nem, nem, nem, nem,

Egry Attila
Inkabb tartsunk 5 perc tisztazd sziinetet, ezt fol kell dolgozni.

Piko Andras
Nem, azt kell foldolgozni, ahogy maguk itt hagytak, itt ezt az egesz, ize, kocerajt. Egyebkent tenyleg,
tenyleg azt kell, az kell feldolgozni. Nem. Az a baj, hogy egy eszetlen kormanyzati politika olyan
gazdasagi komyezetet csinal az Onkormanyzatnak, hogy gyakorlatilag folyamatosan attol kell
felniink, hogy... Szilagyi Demeter, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak a gazdasagi vezetd asszonynak annyit jeleznek, hogy
mondjam, ha lenne Onnek egy ilyen valamilyen ertelmes politikai vezetoje, akkor nem Onnek kene
ezekre a kerdesekre valaszolni. Tehat kerem, ne vegye szemelyesnek ezeket a kerdeseket, inert ez
nem, ez nem Onnek szol, ez annak a politikai vezetesnek szol, ami ebben a varosban van, hogy
olyan dolgokat mondanak, hogy egyebkent sokszor maguk sem tudjak, hogy e mogott tenylegesen mi
van. Es, hogyha megneziink egy ilyen pofonegyszeru kerdest, egy ilyen trendet, abbol kristalytisztan
latszik, hogy amit idaig mondanak, az egesz egyszeruen nem igaz. Amikor, amikor kiverezteti,
amikor kiverezteteserol beszelunk, amikor arrol beszelnek, hogy az Onkormanyzatnak nincsen
semmilyen forrasa, nem tudjak azt megmondani nekem, hogy az a penzosszeg, ami jelenleg a
szamlan van, az milyen, mennyire, milyen mertekben terhelt kotelezettsegekkel. Nem tudjak
megmondani, de azert most dontiink majd folyoszamlahitelrol, dontiink majd 1.000.000.000 Ft
szabad felhasznalas felszabaditasarol, es kozben pedig sirdogalnak, barhol valamilyen kamera a
szemuk ele kerul, hogy nincsen penz Onkormanyzatban, nincsen penz Onkormanyzatban.
Tanacsadokra van penz, ahogy latjuk egyebkent, likvidforras is van, ahogy latjuk, fejlesztesi fbrras is
van. Alljon mar meg a menet! Es mindekbzben az egvilagon semmilyen kezzelfoghato dolog nem
tortenik. Satly Balazs kepviselotarsam meg mondja, hogy a Somogyi Bela utcaban vitaba
keveredtunk egymassal, hat, hogyne. Hat, mi kertuk, hogy legyen, a lakossaghoz mi mentunk el, es
mi tudtuk azt a lakossagi igenyt ide bemutatni, hogy marpedig erre sziikseg van. Es akkor Onok vegre
kinyitottak a penztarcat, mert latszik, hogy van benne. Hat, hogyne, hat hogyne lett volna vitank
ebben a kerdesben? Hiszen nem volt annyi mersziik, hogy elmenjenek a fopolgarmesterhez, es
elmondjak neki, hogy marpedig ezt a penzt, ezt egyebkent a jdzsefvarosiaknak oda kene adni. De
latszik egyebkent, hogy van forras az Onkormanyzatban ebbol is. Tehat en azert, azert, tehat meg
egyszer mondom, a kemenyebb szavak nem a Hivatalban dolgozo kollegaknak szolnak, mert ez nem
az Onok felelossege, hanem ez egy politikai felelosseg. Az, hogy az Onkormanyzatra bizott javakkal
milyen mddon tudnak gazdalkodni. Es az latszik az en, az en szamomra ebbol, a cel meg nem
kristalytiszta, de azt gondolom, hogy egyebkent ahogy haladunk majd most itt az aprilis fele, egyre
tisztabb, tisztabb lesz majd a cel, hogy milyen celjaik vannak azzal, hogy ilyen mennyisegu penzeken
ucsorognek. Jo, ugyhogy en arra kemem Onoket, hogy egy, egyreszt majd vegyiik eld azokat a
korabbi modosito inditvanyainkat, amik a jozsefvarosiak erdeket szolgaljak, amik arrol szoltak, hogy
a jdzsefvarosi embereknek hogyan tudunk meg egyebkent tamogatast adni, vagy hogyan tudunk a
Jozsefvarosert dolgozo embereknek tamogatasokat adni. Azokat most szepen sorba vegyiik majd eld
a kovetkezo napirendnel, es legyenek szivesek ezeket mind egytol-egyig megszavazni, mert most,
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most tudtuk azt itt ezen a napirendi pont kereteben bebizonyitani, Onoknek is most lat, lattam ezt,
lattam egy-kettojuknek a szemeben, hogy kristalytisztava valt, hogy kozel sines, de meg kozelebe
sines olyan rossz helyzetben az Onkonnanyzat, mint ahogy azt Onok honapok ota allitjak.
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Csak egy megjegyzes, hogyha 2009-ben Sara Botond netan nyert volna a
polgarmesteri valasztason, akkor 2010-ben mar atadtak volna Somogyi utcat? Meg a, meg a Blahat?
Mi tortent 10 ev alatt? Azota folyamatosan ketszer, haromszor minden egyes valasztasi kampanyban
eldalltak. Akkor nem kerdezek, nem kerdeztek meg az embereket. Eloalltak, hogy meg fogjak
csinalni. Ki verte az asztalt, ki verte az asztalt akkor Tarlos Istvannal? Mi tortent? Tehat, hogy az egy,
az egy nagyon-nagyon jo dolog, hogy 2020-ban a Fidesz az elere all annak, amit nem csinalt meg. En
szegyellenem magam, magamat az Onok helyeben. Tenyleg, hogy ezt csinaltak. Juharos Robert.
Bocsanat, 2010 ota sem a Blahat, sem a Somogyi Bela utcahoz nem nyultak hozza. 2010 ota volt ez
napirenden. Onok semmit nem csinaltak. Nem, semmit nem csinaltak azzal, majd utana azt mondjak,
hogy emberek, szeretnetek? Mi nem csinaltuk meg, de mindenfelekeppen legyen valami! Juharos
Robert, parancsoljon, kepviseld ur!

Dr. Juharos Robert
Ertem. Koszonom szepen a szot! Mindjart akkor erre a felvetesre csak annyit, hogy termeszetesen ha
megnyertuk volna valasztast, nekiink megvolt ra a fejlesztesi forras..

Piko Andras
Es addigmi...

Dr. Juharos Robert
.. .forras elkepzelesunk, es a forrast is biztositottuk volna hozza. Egyeb, egyebirant mind a 2 projekt
mar keszen is lenne, at is adtuk volna.

Piko Andras
Meg vettiik a kanyart.

Dr. Juharos Robert
At is. Valoban, valdban sokat veszitett Jozsefvaros, hogy nem nyertuk meg a valasztasokat, igy
nehany projekt nem tudott elindulni, de most visszatemek akkor az alap mondanivalora. Talan
emlekszik polgarmester ur az elso beszelgetesiinkre, nem, nyilvanvaloan csak azt a reszet tamam fol,
ami ide tartozik, amikor arra kertem Ont, amikor atvette a kerulet vezeteset, hogy figyeljunk a
koltsegvetesre, figyeljunk a stabilitasra, figyeljunk likviditasra. Mert, hogy ebben a keruletben
egyebkent ’90 ota ezt mindig igy szoktuk, es barki is volt eppen hatalmon, erre a teriiletre azert
kellden odafigyeltiink. Es azt kell, hogy mondjam, hogy a feladatnak erre a reszere a mostani
keruletmenedzsment es pozitiv valaszt adott, hiszen az egyertelmuen latszik, hogy a keriiletnek a
likviditasa, penzugyi stabilitasa megvan. Koszonom, bar azt gondolom, hogy ebben kontinuitas volt,
es mindenki kelloen komolyan es helyesen allt hozza ehhez a kerdeshez. Valojaban ez nem
koszonetet erdemel, hiszen ez az alapfeladat-ellatasanak a resze. Megis a felelds gazdalkodashoz
ertelemszeruen hozzatartozik. A masik resze az nyilvan, ami ezen felul van, ugye, tehat, hogy
vigyazunk a likviditasra figyel, figyelunk a stabilitasra, az mar a politika, meg a politikai
kommunikacio. Az, hogy allanddan az aldozatszerepben itt kiverezteteserol beszelnek, hat, a szamok
azok makacs dolgok, ahogy szokta mondani Egry Attila baratom, es hat a szamok nem igazan ezt
tamasztjak ala, de ettol fuggetlenul azert tegyiik azt is hozza, hogy ugye mi itt ellenzekben vagyunk,
mi lenyegesen nagyobb kockazatvallalas mellett, lenyegesen tobb projektet inditottunk el es
fejeztiink is be. Meg akkor is, hogyha maradtak projektek nyitva. Az biztos, hogy decemberben
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ekkora folyoszamla egyenlegiink sosem volt, de nem azert nem volt, mert rosszabbul gazdalkodtunk
volna, hanem azert, mert folhasznaltuk. Es azokat a likvid forrasainkat, amelyeket oda tudtunk
terelni, vagy talan meg a felett is, folyamatos fejlesztesekbe pumpaltuk bele. Ami problema, az
valoban az, hogy a politikanak az a resze, ami valojaban az Onok feladata, a politikusok feladata
lenne, az az alapmukodes biztositasa feletti politikai prioritasi lista menten eldontott
fejlesztespolitika. Nahat, itt, itt, itt eleg gyenge a, eleg gyenge az elmult 2 evnek a teljesitmenye,
mikozben egyebkent meg nem is nagyon latjuk, hogy egy, hogy ezen valtoztatni tudnak, vagy
akamak, vagy kepesek-e. Azert Radai alpolgarmester umak azt a mondasat hogy mi itt keresztbe
megyiink a fejleszteseknek, ezt azert eleg erdsen cafolnam. Tehat nem volt meg, nem volt, nem volt
meg olyan dontes, fejlesztesi dontes, beruhazas inditas, amely hogyha megfelelden alatamasztott
modon es megfelelden alatamasztott, es ezt nem csak en mondom, mondott, mert volt olyan, hogy
nem indftottunk el egy kozbeszerzesi eljarast, de az altalaban mindig konszenzussal tortent, mert
egyiitt lattuk be, hogy nem olyan az elokeszitett egysege az anyagnak, es azt visszatapsoltuk.
Legkozelebb meg elinditottuk. De azert olyan nem volt, sem bizottsagi szinten, sem itt helyben, meg
nem is lesz, hogyha valamelyik beruhazas vagy projekt a keriilet fejleszteset szolgalja, jo iranyba
megy, hosszu tavon meghatarozo a keriilet szempontjabdl, a keriilet lakossaganak fontos a beruhazas,
hogy azt mi ne tamogatnank. Es egyebkent jdl van elokeszitve, hozza kell tegyem. Tehat a jol
elokeszitett, jo celt szolgalo projekteket kivetel nelkiil. Es a zdld projekteket is kiemelten. Csak meg
egyszer mondom, eddig is tamogattuk, jovoben is tamogatni fogjuk, jo? Tehat hogyha innen
ertekelnek, ha lenne annyi politikai batorsaguk, hogy ertekelnek a konstruktivitasat, mondjuk az
ellenzeknek, akkor azt kell, hogy, azt kellene megallapitsak, hogy igen, ez egy konstruktiv ellenzek,
mert valoban, valoban minden keriiletfejlesztest szolgalo celt tamogattunk es tamogatni is fogunk.
Amit felhanytorgatunk magunknak, az az, hogy nines eleg, nines eleg projekt, nines eleg eljaras, tehat
ertjuk, hogy a fedezet van tanacsadora, csak a tanacsadd mogott levo olyan projektek, amik
egyebkent ezt a fedezetet mondjuk kimerithetnek alappal, az nem all rendelkezesre. A keriilet
stabilitasa, (gong) az pedig megvan. Kerem ezt a hisztit meg hagyjak abba, amit itt a...

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

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En szeretnem megkoszonni gazdasagi vezeto asszonynak,
hogy higgadtan, tenyszeruen, az olykor bomirt felveteseket is, beszamolt arrol, hogy milyen hibakat
talaltak a koltsegvetes menedzsmentje kapcsan az elmult idoszakban, es milyen hibak kijavitasan
dolgoznak. Ezt nem ismetelnem el, de szemmel lathatd, es tenyleg szemmel lathato a kockas fuzet a
frakeid reszere is, hogy itt milyen problemakon kell ur lelennie a Hivatalnak. Es kulon koszonom,
hogy a beszamoldt, azt kelloen alatamasztotta szamokkal, ezzel is megsemmisitve a fideszes
kepviseldtarsaim felveteseit. Koszonom szepen!
(kacagas a hdtterben)

Piko Andras
Szeretnem... Gazdasagi vezeto asszony jelezte, hogy a 4 es fel milliardhoz lenne hozzafuznivaldja,
parancsoljon!

Horich Szilvia
Igen, koszonom szepen, polgarmester ur! Hat, igy gyorsan a koltsegvetesbbl kigyujtottuk azokat a
fizetesi kotelezettsegeket, amik a projektekhez kapcsolddnak, ami peldaul, hat, ez a penzeszkoz kell,
hogy fedezetet nyujtson ra, de ahogy mondtam, en nem szeretem a penzeszkozt, a likvid penzeszkoz
allomanyt a kotelezettsegvallalas allomannyal kezelni, mert ez, ez ket teljesen mas fogalom. De azert
akkor mondanam az ossz-szam az 2.483.800.800 forint, ami csak a projektek kifizetesi
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kotelezettsegei. Ebben benne van az EBP 2-es projekt 462 millio forintja, mar leutaltak az EBP 3-ra,
a tervezesi kiadasokra 50.000.000 forintot. Ebben szerepel a Corvin, amivel kapcsolatosan fog a
mostani testuleti iilesen donteni a Testiilet. Visszafizetesi kotelezettsege 300.000.000 forint.
Kiilonbozo, meg mindig folyo TER-KOZ palyazatok, ez a Blathy Otto felujitasa, ebbol meg
20.000.000 Ft fizetesi kotelezettsegunk van, EUB 3 palyazatbol meg 70.000.000 forint Deri Miksa
582.000.000 forint, Corvin setany projekten feluli resz 993.000.000 forint, es van meg egy ASP
csatlakozashoz anno nem teljesitett visszafizetesi kotelezettseg 6,8 millio forint. Ugye, ehhez meg
jonnek a futo kozbeszerzesekhez, futo kozbeszerzesek, ilyen peldaul a lakasfelujitas, amirol mar
beszeltiink. Ezekre a szukseges fedezetbiztositas, es minden hosszu tavu, minden hosszu tavu
szerzodes fedezete, amire biztositanunk kell a kotelezettsegvallalas allomanya alapjan a kifizetest.
Tehat, hogy igy nez ki ez a, ez a penzeszkozallomany valojaban.

Piko Andras
Koszonom szepen, Hermann Gyorgy kepviselo ur!

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak szeretnek par dolgot helyre tenni, mert hogy itt tobb
minden elhangzott. Egyebkent kezdenem akkor mar, ha mar itt arrol beszeltiink, hogy milyen
felujitasokat es fejleszteseket var el a Fidesz frakcio, es mi, mik azok, amikben konkretan tamadjak a
jelenlegi vezetest, amelyik meg is valosit valamit. Egeszen konkretan idezem: 2018. marcius 28-an
tartott egy sajtotajekoztatot Tarlos Istvan es Kocsis Mate. A sajtotajekoztatonak a lenyege, hogy 2
even belul, azaz 2019 vegeig, felujitjak a Blaha Lujza teret. Barhogy is szamolom, minthogyha 2019
vegeig a Fidesz vezette volna mind a fovarost, mind a keriiletet. Ehhez kepest el se indult a folyamat.
(bekiabalasra reagalva) Hat, lenyegeben a vegeig, maradjunk ebben! De egyebkent azert azt is
szeretnem tisztazni, hogy azert amikor itten bizonyos dolgokat felvetnek, hogy mit kellene csinalni a
berezessel, akkor azert kicsit nezzenek koriil a sajat Kormanyuknak a haza tajan, amelyik most
hirtelen kampanyszeruen elkezdett berfejlesztest csinalni. Azt, azt elfelejtik hozzatenni, hogy ehhez
kepest ugye itt nominal... Bocsanat hagyja vegigmondani kepviselo ur! Egyreszrol azt elfelejtik
hozzatenni, hogy ez a fejlesztes, ez hany evvel, hany eve maradt el,plusz azt is elfelejtik hozzatenni,
hogy milyen inflacio jarul ehhez. 7,4 szazalekos az idei inflacio, ha veletlenul nem lennenek meg a
KSH adatai a kepviselo umak. Es akkor meg 2 mondatot ide. Egyreszrol szeretnem elmondani, hogy
amikor Juharos kepviselo ur arrol beszel, hogy mennyivel kockazatosabb komyezetben gazdalkodtak
Onok, akkor azert ne felejtsiik el azt, amit mar Satly Balazs kepviselo ur is tel, felvetett, hogy azert
Kocsis Mate idonkent egeszenjol tudott lobbizni, azert volt peldaul ugye egy olyan fejlesztesi dsszeg,
tobb mint 1.000.000.000 forint ertekben, amit kilobbizott Kocsis Mate, aztan ugyanazzal, azon
mozdulattal el is engedett, amikor hirtelen nem Onok nyertek a kovetkezo valasztast. Es vegul, de
nem utolsosorban, ez egy, ez egy teljesen mas jellegu dolog. En azt gondolom, hogy tiszteljek mar
meg a Hivatalnak a dolgozoit. Azert, amikor Horich Szilvia iigyosztalyvezeto asszony beszel, akkor
figyeljenek oda, ne pofazzanak! Es kiilonosen Voros Tamas kepviselo ur szamara szeretnem jelezni,
hogy amikor olyan kifejezeseket hasznal, hogy kompetencia-romlason van a Hivatalban, akkor azert
az kicsit kimeriti azt, hogy hogyan beszel a Hivatal dolgozoirol. Koszonom szepen!

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

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Hat, a kepviseldtarsamra racsatlakozva, van ugye az a fejetol biizlo mondas.
Megjegyeznem, hogy a jegyzo tekinteteben mindenkeppen kompetencia- es vegzettsegjavulas tortent
az elozo rezsimhez kepest. Errol, ugye, papirokat is tudunk mutatni, hiszen a, hiszen az elozo
jegyzdnek, ugye, nem volt megfelelo vegzettsege, ezert kulon a kedveert letrehoztak egyet. Es csak
azt szeretnem hozzatenni, hogy Piko Andras polgarmester umak javaslom, hogy vegye fol meg
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nevnek a Schrbdingert is maga melle, hiszen ugye korabban egyszerre nem dolgozott es egyszerre tul
sok dontest hozott meg a veszelyhelyzet iddben, most meg ugy, ugy latszik, hogy egyszerre pazarlo
gazdalkodas van, es egyszerre rengeteg penz van a keruletnel. Szerintem vagy nagyon tudunk
valamit, vagy, vagy nem tudom, magusok vagyunk, vagy, vagy, vagy Soros, Soros Gybrgy LMBTQ
tiinderei es demonai titokban odavarazsolnak meg extra penzt, vagy, vagy valamelyik cid kodot
ismerjiik, bar en csak az IDDQD-ra emlekszem, koszonom szepen!

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

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Rakbczi ter, II. Janos Pal papa
ter, Baross ter, Teleki Laszld ter es a park ott mellette, Horvath Mihaly ter, Kalvaria ter, Golgota ter,
Matyas ter, Mikszath ter, Gutenberg ter, Nap ter, Lorinc Pap terem is volt nemi fejlesztes, Brody
Sandor utca, Horanszky utca, Maria utca, napestig lehetne sorolni azokat a fejleszteseket, aminek a
soraba egyebkent a Blaha Lujza ter is beilleszkedik. Es azert Hermann kepviseldtarsamnak, Hermann
kepvisel, es akkor nem, nem vettiik ide az bsszes ovodat, iskolat, nem vettiik ide a rengeteg
intezmenyt, amit felujitottunk. Tehat azt, azt szamon kemi az elozd varosvezetesen, hogy nem hajtott
vegre fejleszteseket, azert hogy mondjam, azert nemi vakmerosegre vail, meg Ontol is polgarmester
ur. Hermann kepviselotarsam raadasul nagyonjol latta a helyzetet, hogy 2019-ben, pontosabban ott,
egy kis tenybeli csusztatas azert volt, mert 2019 nyaran elindult az a kozbeszerzesi eljaras, ami ugye
ezt a Blaha Lujza teret hivatott volna felujitani, csak azt aztan Onok elso korben lelottek, es majd
ketszer annyi megcsinaltak. Tehat azt gondolom, hogy ez is, ez is, ez is egy, ez is egy nezopont. Hat,
igen, csak kimaradt belole a Somogyi Bela utca peldaul. Ketszer dragabb lett, de a Somogyi Bela
utcat nem sikeriilt belelobbizniuk, de mar a jutalekos rendszerben valdszinuleg igen. Tehat azt
gondolom, hogy egy picit erdemesebb lenne Onoknek ebben, erdemes lenne Onoknek ebben a
kontextusban egy picit szerenyebben hozzaallni ehhez, mert az, amit viszont Onok fol tudnak
mutatni, az Hermann kepviseldtarsamnak a koszos viragladaja, nagyjabol az, amit d fejleszteskent
idaig fel tudott mutatni. Egyszer kikaparta az UHoi uton azt a kis viragkockat, majd utana nem
foglalkozott vele. Nagyjabol ez az, amit Onok fejleszteskent fel tudnak mutatni. Tehat en azt
gondolom, hogy nem, nem, nem igazan, nem igazan, hogy mondjam, tenyszerii az Onok
vadaskodasa, amikor arrol beszelnek egyebkent, hogy demagogiaval vadolnak minket, akkor azert
ezeket erdemes kontextusba helyezni. Tehat meg egyszer azt mondom, hogy amikor a Szarvas
Koppany kepviselotarsam egyebkent azon morfondirozik, csak valdszinuleg mar nem tud egy
gondolati sikkal tovabbmenni ezen a kerdeskoron, hogy mit jelent az, hogy van az Onkormanyzat
szamlajan penz, de egyebkent pazarlo vagy nem megfelelo kblteseket visz veghez, azert akkor azt
gondolom, hogy azert bssze lehet azt hozni logikai kapcsolatban. Van egy csomo penze az
Onkormanyzatnak, es ossze-vissza kbit mindenfele olyan dologra, amire nem kene, meg olyan
szervezeteknek megprobal tamogatast adni, probal kiilbnbozo olyan ingatlanokat kimutyizni a
kiilbnbozo haveri civilszervezeteknek, egyesuleteknek, amibbl bizony megy a penz. Megy a penz a
tanacsaddkra, megy a penz nagyon sok mindenre, csak eppen arra nem megy a penz, amire kene.
Ugyhogy ezert fogunk olyan javaslatokat megfogalmazni, amikrbl ez a penz, ami egyebkent most
meg a szamlan van, amit egyebkent most, ha jol hallottam es jol ertettem a szamtengerbbl, akkor a
fele az, ami kotelezettseggel terhelt a jelenlegi allomanynak, ugyhogy innentbl kezdve azt gondolom,
hogy nem nagyon tudnak arra alapot mondani, hogy miert ne a jdzsefvarosi emberekre kbltsek az
Onkormanyzat forrasait. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Szerintem rosszul szamolt Szilagyi Demeter kepviseld ur! Anna! jdval tbbb. Ha
meg transzparencia, meg, meg mutyi, en tenyleg gondolkodom egy tanacsaddi szerzodesen.
Tapasztalati tanacsadokent nagyon szivesen folvennem Vblner Palt. O azert, b azert ert ehhez,
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igazsagiigyi miniszteriumi helyettes miniszter volt, tehat szerintem, azt gondolom Onok is
megszavaznak. Nagyon-nagyon. Hat, Granspargel Gyula, ugye, azt meg plane. Gondolom, hogy
kapnek ajanlatot, Juharos Robert nyilvan le tudja kaderezni. Camara-Bereczki Ferenc Miklos,
parancsoljon kepviselo ur!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Itt van az ev vege, utolso testuleti tiles iden, adventi
hangulat, kivelo, kivalo 1. napirendi pont. 1. napirendi pontnal tartunk, 10 ora 46 perc van, es itt
beszelgettink itt a tiszteletrol, meg a demagogiarol, hasonlokrol. Csak gondoltam, hogy itt a szemben
levo 4 Fidesz-KDNP-s kepviseldnek nem olyan, olyan regi, csak egy elmult masfel orabol hoznek
egy par idezetet, amit ok mondtak, csak igy a kolcsonos baratsag jegyeben. „Ha nyertiink volna
pont-pont pont, mar kesz lenne pont-pont pont. De nem nyertiink, igy nehany projekt nem tudott
elindulni.” Ezt Juharos kepviselo ur mondta. Hat, igen, nem nyertek Onok, ezert elvettek Onok a
620.000.000 forintot, amivel fel tudtunk volna ujitani 107 darab berlakast. Nem, elvettek, elvette a
Kormany. Ugye, aztan, ugye, Csardi Antal orszaggyulesi kepviselonek volt egy inditvanya 2022-es
evi koltseg, koltsegveteshez, ami a keriilettel volt kapcsolatos, ugye, hogy kapjuk vissza azokat a
forrasokat, amelyeket a Kormany elvont. Aztan a 130,133 bator embemek a vezetoje, Kocsis Mate a
132 batomak kiadta, hogy ezt szavazza le, 6 pedig szepen letartozkodta, hogy ezzel ne lehessen
tamadni. Nagyon bator ember Kocsis Mate, koszonjuk szepen, hogy elintezte, hogy megigerte a sajat
szajaval es Facebook posztban is, hogy ezt a penzt majd vissza fogjuk kapni, ne aggodjunk. Nem
kaptuk vissza ezt a penzt, igy 107 darab lakast nem tudunk felujitania az allami forrasbol, habar
korabban Kocsis Mate, Sara Botond is tobbszor elmondta azt, hogy a jozsefvarosi
berlakas-allomanyok felujitasat onerobol az Onkormanyzat nem fogja tudni megoldani, ehhez
sziikseg van allami tamogatasra, de nem baj hamarosan remelhetoleg kormanyvaltas lesz, es sikeriil
visszakapni ezt a forrast. 2 eve lett volna arra Kocsis Mate frakciovezeto urnak, hogy elintezze, a
2021. evi koltsegvetesnel is el tudta volna intezni, meg a 2022. evinel is. Ezt nem sikerult,
valoszinuleg nem akarta elintezni. Ugye, Szilagyi Demeter kollega itt demagogiarol beszelt Veres
kepviselo hozzaszolasa kapcsan. En megkemem Ont kepviselotarsam, hogy olvassa majd vissza a
jegyzokonyvet, hogy On miket mondott el az 1. napirendi pont kapcsan, es akkor a demagogia, talan
mint kifejezes, kicsit tisztabb lesz az On szamara, mert szerintem az szintiszta demagogia, amit On,
meg Voros Tamas kollega csinal, hat most az Egry kollega, az kicsit azert kevesbe veszi komolyan a
dolgokat. Sokkal lazabb, szerintem ez jo dolog. Sok, sokkal jobban elvezi d es azt, amit mond, de nem
kell ilyen komolyan venni magukat. Vegyenek peldat Egry Attilarol, 6 tudja elvezni ezt az egesz
kepviseld-testuleti ules dolgot, igy. Nem kell, nem kell annyira komolyan venni ezt, nem is, nehez is
egyebkent, amilyen stilusban Onok itt szoktak egyebkent magyarazni. En tartozkodnek az erosebb
kifejezesektol, mint amik itt korabban elhangzottak, de azert valoban nehez elviselni azt, amit itt
Onok csinalnak. Es, ha mar az itt dolgozo, ez is egy idezet: „Az itt dolgozo kollegak napi munkajat
sertikT Hat, ugye, attol, hogy elmondja, hogy az nem nekik szol, attol ugyanugy serti oket az, amit
egyebkent csinalnak. Egyreszt! Masreszt pedig egyebkent az itt dolgozo kollegak napi munkajat
abban is serti, hogy eltelt mondjuk masfel ora, az elso napirendi pontnal vagyunk, ugy, hogy van
huszon, mennyi? 25, tehat, hogy azert egy egesz munkanapot elbohockodnak Onok itt ellenzek
cimszoval, holott ezt egyebkent, amit Onok csinalnak itt, a korabbi 2 polgarmester nem turte volna el
tolunk. Azt ugye azert tudjuk, nem turte volna el ezt a stilust, megy azt, hogy kozbeszologat, meg itt
vicceskedik folyamatosan. Mert lehet ezt csinalni, ebben partner vagyok szivesen, nekem nem faj,
nyugodtan, de eleg, eleg magasak ezek a labdak. Tehat, hogy azt kerem, hogy egy kicsit, kicsit tobb
meltosag, kicsit kevesebb, kevesbe vegyek magukat komolyan, mert nehez egyebkent szerintem.
Meg kicsit kevesebb szemelyeskedes, es ezt kemem egyebkent az ezen az oldalon levo
kepviseldtarsaktol is, mert folosleges. Inkabb szeressuk egymast, itt van az ev vege, tenyleg boldog
karacsonyt kivanok mindenkinek, es bizom benne, hogy azert delutan 4 elott sikeriil vegezni ezzel a
25 napirendi ponttal. En bizom benne, hogy meg tudjuk ezt egyiitt csinalni kozosen. A kozos munka
gyumolcse, ugye, ahogyan Volner Pal is mondta, ugye, a siker, a kozos munka gyumolcse a siker.
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Koszonom szepen!

Piko Andras
Igen, erre utaltam, hogy advent, advent iinnepe van, tiszteljiik a karacsonyt, ezt akartam meg
hozzatenni! Radai Daniel, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom! Ha itt elvalaszolhatunk, Tisztelt Kepviselok, remelem, hogy mindenki meghallgatja
egymast, ha mar itt elvalaszolunk egymasnak, akkor gondoltam, azert meg en is hozzateszek.
Egyreszrol nyilvan nem Juharos kepviselo urnak szolt az elozo hozzaszolasom, akivel azt hiszem,
hogy meglehetos partnerek vagyunk fejlesztesi kerdeseben, de peldaul Gondos kepviselo asszony
tegnap Varosuzemeltetesi Bizottsagon nemmel szavazott a keriilet uj Bubi-pontjainak tulajdonosi
hozzajarulasat illetden, mikozben hosszu evek utan vegre Jozsefvarosban uj Bubi-pontok letesulnek,
es kiterjesztesre keriil a megosztott kerekparrendszer. Szilagyi kepviselo ur altal emlitett projektek
kozott azert, ha jol szamoltam legalabb 4 a 4-es metro felujitasahoz volt kdthetd, de ettol meg
termeszetesen oriilunk, hogy ezek megvalosultak, de azert egy kicsit mas a peremfeltetele es
kontextusa ezeknek a beruhazasoknak. Olyan beruhazasok, amik jelentosen valtoztattak Jozsefvaros
eleten, mint peldaul az Europa Belvarosa Program, amit egyebkent tbbbek kbzt Juharos kepviselo ur
is patronalt es kezdemenyezett, ezek valdban nagy valtozast jelentettek. Csakugy, mint a Matyas ter
komyekenek felujitasa, igy azert valljuk be, hogy ezen kiviil jelentos merteku beruhazas, olyan
varosfejlesztesi valtoztatasok nem tortentek. Max. ketsegtelenul rossz allapotban levo utak
megujultak, es most mar jobb aszfalt minosegen lehet rajtuk kbzlekedni. Az, hogy mondjuk
kulonbozo teruleteken milyen uj egyeb fak, es nem a Kalvaria ter felujitasarol beszelek, hogyha
peldaul a Horvath Mihaly ter felujitasat nezziik, azota is azt hallgatjuk, hogy mit lehetne csinalni
azzal terkepplaccal, ami oda lett almodva rendezvenyterkent, ami azota sem volt soha rendezvenyter.
Csak egy apro pelda. Ugye, a kormany 620.000.000 forintot vont el tavaly berlakas felujitasokra, mi
380 milliot tettiink erre a celra. Igy, igy jozsefvarosi berlakasokmegujulhatnak. Hogyhapolgarmester
ur nem jelzi anno, es nem kezd el, ahogy Onok szoktak fogalmazni, lobbizni vagy eppen kiallni,
akkor nem, vagy egyaltalan nem biztos, hogy a Kaptalanfuredi gyermekuduld az Onkormanyzathoz
visszater. Nem tudom kepviselo, nem tudom Kocsis Mate kepviselo urnak milyen szerepe volt vegiiL
Ugye, errol sosem tudtunk beszelni, de hogyha jol emlekszem, mi ugy inditottuk a tavalyi ev elejet,
hogy januar 4-en kezhez kaptunk egy levelet, hogy a Kaptalanfuredi gyermekuduld tamogatasa
megszunik. Es eleg sokat dolgoztunk ezen, es utana 5 honapig dolgoztunk azon, hogy ez a tamogatas
valdjaban visszakeriiljon. Ugyhogy azt gondolom, hogyha belemegyunk ezekbe a konkret
keszletekbol es a melysegekbe, akkor azert sok mindenrol tudnank meg beszelni. En megkimelnem
magunkat, en eddig is tisztelettel voltam az Onok munkassaga irant fejlesztesi kerdesekben, meg
hogyha szakmailag minden reszletkerdesben nem is ertettem egyet, es azt gondolom, es azt varom,
hogy ugyanebben a szellemben folytassuk tovabb. Nem, egyebkent Juharos kepviselo ur
egyuttmukodese miatt aggodom. Koszonom!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Satly frakciovezetotarsam azt allitotta, hogy azt mondtam, hogy
nincsenek kozbeszerzesek. Nem ezt mondtam. Bar van, bar az Onok reszerol gyakran vannak
probalkozasok a kozbeszerzeseknek a ktilonbozo kikerulesere, de azert vannak kozbeszerzesi
eljarasok. Csak ezek nem, en, nem olyan volumenuek es nem olyan mennyiseguek, amik
indokolnak a megemelkedett kozbeszerzesi dijaknak a tanacsadoi dijaknak a volumenet. Es egesz
egyszeruen olyan teteleket sorolt fel kepviselo ur, mint a lakasfelujitas, ami mondjuk ’19-ben
nagyobb osszeg volt, mint amit most Onok erre a tetelre koltenek, es megsem volt ekkora a dija.
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Utcakat mindenki ujitott fel, buszken mondtak a Deri Miksa utcat, ez egy ’18-19-ben kezdodott
ennek a projektnek az elokeszitese. Tehat egyebkent nagyon helyes, hogy befejezik, csak azert
szeretnem mondani, hogy ezek azert hozzatartoznak a napi mukodeshez, es nem tudtak olyan
projekteket mondani, amik a volumenet annak az aremelkedesnek indokoltak volna. Ez volt a
alapvetden a problema, es igazabdl csak megerositett benne Satly kepviselo ur, hogy az elmult
idoszakban sem es ajovo idoszakban sem varhatoak erdemi fejlesztesek. Azt, azokat atenyleg szint
alatti erveket, hogy a tavalyi evben le nem hivott, majd aztan a kozponti koltsegvetesben
atcsoportositott, de onkormanyzatnal, a Jozsefvarosi Onkormanyzatnal 1 masodpercet nem tolto
osszeg lenne az oka annak, hogy Onok nem tudnak fejleszteni, vagy esetleg Radai alpolgarmester ur
szerint Gondos Judit lenne, o kulsos bizottsagi tagunk, aki gancsolja kerulet fejleszteset, es Onok
ezert nem tudnak fejleszteni, en ezt egy picit tulzonak erzem. Egyebkent mi minden, es
kovetkezetesek vagyunk abban, hogy minden fejlesztest tamogatunk csak nem nagyon vannak ilyen
eldterjesztesek. Folyamatosan azt kell hallgatnunk, hogy miert nincsen forras, miert nincsen penz
kiilonbozo tetelekre. En azt hiszem, hogy nem sikerult megvilagitani vagy ravilagitaniuk arra, hogy
mi indokolta, legalabbis engem nem gyoztek meg azok az ervek, amiket gazdasagi vezetd asszony
elmondott. Ugyanis azok, amiket On felsorolt, en elhiszem, hogy ezek munkaorakat okoznak, meg
problemakat okoznak, de az 1,4 milliard forintos forrasnak a hirtelen elobukkanasat nem
indokoljak. Tehat egesz egyszeruen ez, amit on elmondott, abbol nem kovetkezik, hogy egyszer
csak rajoviink az 1,4 milliard forintnak a megletere es statuszara. Tehat ezek lehet, hogy problemak,
es lehet, hogy egyebkent szabalyosan vezetett es valoban nem digitalis, hanem analog modon
vezetett tablazatokbol nehezebb dolgozni, de eddig is abbol dolgoztak. Tehat most azt mondani,
hogy ez onmagaban egy, egy technologiai valtas, hogyha igy vesszuk, ez ilyen akadast okoz, ez
nem, nem indokolja az 1,4 milliard forintos foltokat a koltsegvetesben. Raadasul ugy, hogy erre a
problemara mi februarban felhivtuk a figyelmet, es szeretnem jelezni, hogy 2021 ev veget irjuk, es
Onok meg mindig a tavalyi Onok altal le nem hivott tetellel magyaraznak mindent. Elhiszem, hogy
Radai ur szamara, egyebkent mindannyiunk szamara nehez, nem tudom en 3-4 napot okozott az ev
kezdete a Kaptalanfuredi gyermekiidulovel kapcsolatban, de talan masnap vagy 2 nap mulva
szuletett meg a level, amit allamtitkar ur jegyzett, amiben biztositott mindenkit, hogy a forras
rendelkezesre all. Tehat egy pillanatra nem volt veszelyben, tehat hogy azt a 2 nap, mint, lehet
persze ezt, hogy mondjam, hogy hatalmas turbulenciakat valtott ki az Onok lelkeben, de azert
gyorsan megnyugtato valaszt adott ra a kormanyzat. Es igenis volt forras es van forras, hiszen meg
is kotottek a tamogatasi szerzodest. Ez a Kormany ugy verezteti ki Ondket, hogy tobb milliardos
tamogatast ad az Onkormanyzatnak, hogy az Egeszseges Budapest kereteben tobb 100 millios
fejleszteseket finansziroz a keriiletekben. Az pedig polgarmester ur, ne haragudjon, hogy On egy
ilyen, egyebkent alapvetden szamokrol szolo vitaban elbhuz egy aktualpolitikai tigyet, en azt
gondolom, es nagypolitikai kerdeseket, ugy, hogy kozben On ott til a Varoshazan a Fbvarosi
Kozgyulesben, ami hat, hadd mondjam, hogy ott zajlanak a fejlemenyek es az esemenyek. Mi nem
gondolunk, mi nem szorulunk ra erre. En nem gondolom, hogy a varoshazabotranyban On erdekelt
lenne, de higgye el, hogy egy (gong) orszaggyulesi kepviselokkel szembeni eljarasokban meg mi
nem vagyunk azok.

Piko Andras
Bocsanat, en szdba nem hoztam volna Volner Palt, hogyha itt nem hallatszik jutaleki rendszer, meg
ilyesmi. Annak nem tudom, hogy itt mi koze volt az itteni vitahoz. Itt az Onok kepviselotarsai
mondtak ezt. Tehat en csak arra reagaltam, bocsanat! Egyebkent meg, hogy ha a Varoshaza ugyrol
akarunk beszelni, nyissuk ki, mert ott nem tortent semmi, azt Onok is pontosan tudjak, mint ahogy
en, mint ahogy, mint ahogy en, hogy a Varoshaza epiilete, mint ahogy ez is, nemzeti vagyon torveny
ala eso epulet. Modositani kellene, be kellene hozni a Kepviselo-testulet ele, a Kozgyules ele. Nem
tortent egyetlen egy ilyen dontes sem. Nem, nem. Elokeszitest megneztek, mint lehetoseget,
elvetettek, es aztan pedig Onok, meg a sajtojuk jon eld kiilonbozo nagyszeru, nagyszeru, hat,
bedrotozott felvetelekkel, amelyeken fideszes oligarchak beszelgetnek vagy gyanutlan
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miniszterelnok, Bajnai Gordonnal, vagy egymassal, vagy egymassal, es aztan, utana, utana
kihozzak, ami nem bizonyit semmit sem, csak azt, hogy nyilvan abbol a kottabdl jatszanak, amit az
orosz titkosszolgalat bsszeallitott maguknak. Nem, nem, a partjuknak. Juharos kepviseld ur,
parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom szepen! Az utolso hozzaszolas lenne, valdjaban osszegezve a helyzetet. Tehat az latszik,
es errol meggyozodtunk ma, hogy az Onkormanyzatnak a stabilitasa, likviditasa, penziigyi
helyzetenek stabilitasa megvan, adott. A teruletert felelds hivatali vezetok kompetenciajahoz 2 teljes
kerdest tettiink fel, es koszonjuk a munkajukat. Azt tovabbra is strukturalis problemanak tartjuk, hogy
a politikai menedzsment szintjen sem a gazdasagnak, sem a penziigyeknek nincsen kompetens
vezetoje. Enol mi beszeltunk mar tobbszor korabban is, hogy azert ez egy gond, azert ez egy gond,
valoszinuleg polgarmester umak szembesiilnie kene. Jo lenne, ha lenne, jo lenne, hogyha ilyen
teriileteken is lehetne strategiai kerdesekrol hosszu tavu egyeztetest folytatni, es azert azt
elmondanam meg, hogy egyebkent ennel a napirendnel most a Kepviselo-testulet, az elmult 30 eves
tapasztalatom alapjan mondom, ’90 ota ugye voltam tobbe-kevesbe folyamatosan tagja az
Onkormanyzatnak, vagy ha nem tagja, akkor viszont tanacsadokent ezt a napirendet mindig
kovettem. Hogy mondjam? Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet elfogadasanak az atlag
idotartama szerintem a 15 percet altalaban nem haladta meg egyetlen egyszer sem. Ellenben volt 4
olyan ev, meg a valasztasokat megelozo 4 olyan esztendo, amikor egyaltalan nem volt atmeneti
gazdalkodas, ugyanis vegleges koltsegvetest tudtunk elfogadni decemberben, decemberben. Es
azoknak a kbltsegvetesi targyalasoknak a teljes idbtartalma se haladta meg soha az egy drat, ebben
mar az ellenzeki kerdesek, felvetesek es inditvanyok is benne voltak, meg az arrol torteno szavazas is.
Tehat azert, hogy mondjam, ilyen ertelemben most rekordot dontott ezzel a napirenddel az
Onkormanyzat, gratulalok hozza!

Pik6 Andras
Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Tenyleg csak gyorsan. Tehat az, hogy en brulbk, hogy kepviseld csak 4 nap almatlan ejszakat okozott
a Kaptalanfuredi kerdes, de valahogyan januar 4.-hez kepest vegul szeptember kozepen lett alairva az
egyuttmukodesi megallapodas, illetve tamogatasi szerzodes. Tehat azert en ugy erzem, hogy van
ebben a szobaban is nehany olyan kollega, aki kicsit tobbet dolgozott ezen a folyamaton, es sokat
kuzdott azert, hogy ez letrejohessen. Koszonom szepen!

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

Veres Gabor
Koszonom szepen! Nagyon rovid leszek. Csak meginditd volt, tenyleg ilyen, majdnem elsirtam
magam, amikor Juharos Robert kepviseld ur azt mondta, hogy abban az idoben, hogy milyen rovid
ideig tartottak a Kepviseld-testiileten a kdltsegvetesi targyalasok. Hat, nem szivesen emlekeztetem ra,
de ez ugy nezett ki, hogy szolt valamit egy ellenzeki kepviseld es a 3. mondatanal a polgarmester ur
volt szives belefojtani a szot! Hat igy nem, igy nem nehez, csak ez.

Pik6 Andras
Koszonjiik szepen! Ilyen itt nem lesz termeszetesen. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur!

Piko Andras
SZMSZ szerint mar nem engedelyezett hozzaszolas. J61 szamolunk? Biztos? Akkor sajnalom.

dr. Szilagyi Demeter
Csak egy, csak modosito inditvanyt szeretnek eldterjeszteni.

Piko Andras
frasban SZMSZ szerint akkor. Jo, adunk, adunk ra idot, akkor irasban kernenk a modosito inditvanyt.
Egry Attilanak ugyrendi javaslata lenne, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Vegtelenul egyszeru a modosito javaslatunk. En azt gondolom,
bogy ezt, hogyha szoban bemondjuk, akkor a Kepviseld-testulet konnyeden fogja tudni ertelmezni.
Nem, nem szamszaki javaslatot tennenk a, kerem, akkor csak azert, hogy megfontolasra hadd
mondhassam el. Az iigyrendi javaslat az, hogy most a Kepviseld-testulet ne dontson a hitelszamla
szerzodes megkoteserol, semmi nem indokolja, es latszddik, hogy egy jol eldkeszitett folyamatrol
van szo. Hajovo ev kbzben ez indokoltta valik, akkor majd a Testiilet ezt a kerdest napirendre tuzi, es
targyalja. Hallottuk a szamszaki adatokat, hallottuk a vitaban a tenyeket, teljesen folbsleges ilyen
diszkoroket futni az OTP fele. Semmilyen megfelelesi kenyszere nines az Onkormanyzatnak, en azt
gondolom, a bank fele, mint hogy ilyen latszatszerzodeseket kdssiink.

Piko Andras
Koszonom szepen! Csak egy ertelmezd kerdesem lenne: azt javasolja kepviseld ur, hogy vegyiik le
ezt a napirendrol? Ugye, azt mondta, hogy ne dontsunk? Csak ugye ez, a folyoszamlahitel, igy van.
Tehat, hogy arrol, jo. Koszonom szepen! Ugyrendi javaslat volt, en ezt nem fogom tamogatni
termeszetesen. Megiscsak kerem, hogy megiscsak kerem, hogy irjak le, jo? Elrendelek 10 perc
sziinetet. Koszonom!

SZUNET 11:06-11:24
Piko Andras
Tisztelt Kepviseld-testulet! Folytatjuk a munkat, Szilagyi Demeter kepviseld ur ugyrendi javaslattal
ehie, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Csak akkor azt artikulalnam, azt a modosito inditvanyt, amit
megfbgalmaztunk, hogy tekintettel arra, hogy itt egyertelmu bizonysagot nyert az, hogy az
Onkormanyzatnak a likvid helyzete nem indokolja a hitelfelvetelt, ezert mi ezt nem tamogatjuk, es
szeretnenk errol a hatarozati javaslati pontrdl kulon szavazast kemi. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, ezt tamogatom! Akkor igy fogunk dontest hozni. Nem latok tobb napirendi
hozzaszolast, illetve jegyzo asszonynak lenne meg egy hozzafuznivaldja, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Nagyon szepen koszonom! Tisztelt Polgarmester Ur, Tisztelt Kepviseld-testulet! Szo volt itt az
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ovadek jegyzetek un. kockas fuzetben torteno vezetese kapcsan masolasrol. Kollegaim folhivtak
ugye a figyelmet, hogy ebben szemelyes adatok is vannak, tehat ezt mar vegkepp nem tudjuk vallalni,
hogy anonimizaijuk. A betekintes termeszetesen meg minden kepviselonek rendelkezesere all. Ez az
egyik. A masik, ha mar itt tartunk a kockas fuzeteknel, ugy gondolom, hogy gazdasagi vezeto
asszony igen konkretan elmondta. En egyetertek azzal, hogy lehet szabalyos analitikat vezetni kezzel
is. Mas kerdes, hogy ez mennyivel idoigenyesebb, es mennyivel tobb munkaorat igenyel, viszont azt
kell, hogy mondjam, hogy ezekkel a jegyzetekkel, illetve fiizetekkel pontosan ez a problema, hogy
semmilyen szamviteli szabalynak nem feleltek meg, es ahogy azt gazdasagi vezeto asszony is utalt ra,
hogy 2010-es koveteleseket is tartalmaz, ezeknek a feldolgozasa igen nehezkes, es igen sok idot vesz
igenybe. Nagyon egyet tudok erteni Egry Attila kepviseld umak azon felvetesevel, hogy a
koztisztviseloket a kepviseld urak es holgyek tiszteljek meg a hozzaszolasaikkal. Azt szeretnem
kemi, hogy ez a kdztisztviselo altal elmondott szakmai ervekre is vonatkozoan, tehat mint ahogy az a
mai ulesen gazdasagi vezeto asszony hozzaszolasat is mindsitettek, kerem szepen, hogy ezt se tegyek.
A munkatarsaim, ahogy itt elhangzott nem, nem politikai megszolalasokat tesznek, mindig szigoruan
szakmailag valaszolnak a kerdesekre, koszonom szepen!

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Szilagyi Demeter kepviseld ur, iigyrendi, egy ujabb, gondolom.

dr. Szilagyi Demeter
Igen, koszonom! Csak racsatlakoznek jegyzo asszonynak itt a felsorolasaira, hogy szeretnem kemi,
hogy azt a kimutatast, ami a havi folyoszamla-egyenleg zarasokat, amiket, ugye, gazdasagi vezeto
asszony fololvasott, azt kapjuk meg irasban kulon, jo? Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Egry Attila kepviseld ur, meg nem zartuk le a napirend vitajat, ugyhogy ugyhogy
igen parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nem terveztem mar hozzaszolni, de jegyzo asszonynak ez az driilt
faziskesessel teljesitett nehany hozzaszdlasa azert megiscsak nyomot hagyott bennem. En azt
gondolom, hogy jo nyomon indult el a jegyzo asszony, amikor azt mondta, hogy a koztisztviseloknek
egy szakmai valaszt kell adni. En azt szeretnem latni, hogy a politika nem, nem gyakorol nyomast a
koztisztviselokre, es nem kepez bennuk egy megfelelesi kenyszert, sem a penziigy teriileten, sem
mashol, hogy a szakmai valaszokat afele formaljak, hogy megfeleljenek a politikai igenyeknek. En
azt szeretnem, hogyha a kepviseld-testiileti ulesen letezne politikai vita es letezne szakmai vita. Es a
szakmai vita nem rendelodne ala a varosvezetesnek a politika igenyei szerint, es hogy ha a gazdasagi
vezeto asszony tajekoztatast adag, akkor az legyen szakmai es teljes koru, es nem pedig csak
reszinformaciok, eppen az aktualis felvetesre parolazo reszinformaciok megosztasat tegye meg,
hanem hogyha teljes keppel rendelkezik, mert o a teriiletnek a vezetoje, akkor egy teljes korti,
objektiv valaszt adjon. Utana visszakerdezesre ez ugyis ki fog deriilni, mint ahogy most is
vegigmentunk ezen a gyaloguton, de azt hiszem, ez fgy sokkal lassabb es sokkal fajdalmasabb,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, jegyzo asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A hozzaszolasom nem faziskeses volt, szimpla udvariassag, megvartam a vita
veget, minden kepviseld mondhassa el a hozzaszolasat. Ismet nagyon egyet tudok erteni a kepviseld
urral, tehat nagyon szeretnem, hogyha a munkatarsaim nem politikai nyomas alatt vegeznek a
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munkajukat. Tapasztalatom szerint nem is fgy vegzik, es nem is igy szolnak hozza. Nem tudom, hogy
ana sor kerult-e, hogy ugye a most a 4.000.000.000 folyoszamla egyenleggel osszefuggesben ott 2,5
milliardhoz kozelit az az dsszeg, ami egyebkent folyd projekteknek a ki nem fizetett koltsegeit
tartalmazza. Ezen felul pedig vannak mar kiirt kozbeszerzesi eljarasok, tehat hogy meg veletlemil se
valaki ezt ugy kommunikalja, hogy 4.000.000.000 forint elkoltheto penze van a mai a, mai napon az
Onkormanyzatnak, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nines tbbb hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom. Egyebkent is kiilon
szavazunk az egyes hatarozati javaslatokrdl, de akkor az iigyrendi javaslatnak megfelelden eloszor,
eloszor a 2022-es evi folyoszamla-hitelkeret jovahagyasarol szolo 5 pontbol allo elso hatarozati
javaslatot tennem szavazasra. Indithato a szavazas, kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk
most. Megallapitom, hogy 11 igen es 5 nem szavazattal az elso hatarozati javaslatot megszavaztuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
648/2021. (XII. 16.) hatarozata

a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret jovahagyasarol
(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dbnt, hogy
1. az OTP Bank Nyrt-nel a 2022. evben legfeljebb mindosszesen 800 millio Ft osszegu
folyoszamlahitelt vesz fel, az alabbi hitelkeret biztositasaval:
legkorabban 2022. januar 3-tdl 2022. oktober 10-ig a rendelkezesre tartott dsszeg 800 millio
Ft, 2022. oktober 11-tol legkesbbb 2022. december 30-ig a rendelkezesre tartott dsszeg 500
millio Ft, azzal a feltetellel, hogy a hitelallomany egyenlege 2022. december 31-en 0 Ft
legyen;
2. jovahagyja az OTP Bank Nyrt-vel megkotendd, 2022. evre vonatkozd folyoszamla-hitelkeret
szerzodest a jelen eldterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal;
3. a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsagnak a Kepviseld-testulet Szervezeti es Mukodesi
Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 7.
sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- es hataskorenek gyakorlasat az
SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint magahoz vonja es az eldterjesztes 2. melleklete szerinti
tartalommal jovahagyja az OTP Bank Nyrt. szamlavezetd penzintezettel megkotendo, 2022.
evre vonatkozd folyoszamla-hitelkeret szerzodest;
4. felhatalmazza a polgarmestert, hogy a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret biztositasa erdekeben
az OTP Bank Nyrt-nel eljarjon, az ugylet egyeb felteteleiben megallapodjon, es a
folyoszamlahitel szerzodest alairja az Onkormanyzat kepviseleteben;
5. az Onkormanyzat a 2022. evi koltsegveteseben biztositja a folyoszamla-hitelkeret
igenybevetele eseten az igenybevett hitel visszafizetesenek koltsegeire sziikseges penzugyi
fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi sajat bevetelei - allami altalanos es agazati tamogatas,
helyi add bevetelek - terhere.
Kbtelezettseget vallal arra, hogy a folyoszamlahitel igenybevetelenek es visszafizetesenek
idbtartama alatt a kert hitelt es az ahhoz kapcsolodo koltsegeket az Onkormanyzat a 2022. evi
kbltsegvetesebe
betervezi
es
jovahagyja,
illetve
a
targyevi
koltsegvetesi
eldiranyzat-mddositasok soran figyelembe veszi.

Felelds: polgarmester
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Hataridd: az 1-3. pont eseteben: 2021. december 16., a 4. pont eseteben 2022. januar 3. (a
folyoszamlahitel szerzodes alairasara), a 5. pont eseteben az dnkormanyzat 2022. evi
kbltsegvetesenek es annak evkozi modositasainak jovahagyasa

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Piko Andras
Most visszateriink az eredeti sorrendhez, tehat szavazasra bocsatom a 2022. evi atmeneti
gazdalkodasrol szolo 8 §-bdl allo rendeletet. Az elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges kerem
Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk! Megallapitom, hogy 14 igen es 1 nem, valamint 1
tartozkodassal az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendeletet elfogadtuk.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 14 IGEN, 1
NEM, 1 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 38/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZAT! RENDELETET A 2022. EVI ATMENETI GAZDALKODASROL.

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

Piko Andras
Szavazasra bocsatom a 2022-23 evi koltsegvetest erinto eldzetes kotelezettsegvallalasokrol szolo 13
pontbdl allo 2. hatarozati javaslatot ennek az elfogadasahoz is minositett tobbsegre van sziikseg,
kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk! Koszonom szepen! 11 igen es 5 nem szavazat
erkezett, a hatarozati javaslatot, a 2.-at tehat elfogadta a Kepviselo-testulet.

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testiilete
649/2021. (XII. 16.) hatarozata
a 2022-2023. evi koltsegvetest erinto eldzetes kotelezettsegvallalasokrol
(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy ddnt, hogy

1. a felelds akkreditalt kozbeszerzesi szakertoi tevekenyseg ellatasara az dnkormanyzat
2022-2023. evi koltsegveteseiben penziigyi fedezetet biztosit, evenkenti bontasban az alabbi
osszegekbe^22 ben; 29.OOO.OOO Ft + AFA,
2023-ban: 29.000.000 Ft + AFA;

2. a penziigyi-szamviteli tanacsadoi tevekenyseg ellatasara az dnkormanyzat 2022. evi
koltsegveteseben a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.000.000 Ft + Afa
(brutto 2.540.000 Ft) osszegben penziigyi fedezetet biztosit;
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3. az adotanacsadoi feladatok ellatasara az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a
Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.400.000 Ft + Afa (brutto 3.048.000
Ft) osszegben penzugyi fedezetet biztosit;
4. a Polgarmesteri Hivatal altal tavkozlo haldzat elhelyezese celjara kotendo berleti es fenntartasi
szerzodes penzugyi fedezetere az Onkormanyzat 2022. es 2023. evi koltsegveteseben 441.720
Ft+Afa/ev, brutto 561.000 Ft/ev osszegben penzugyi fedezetet biztosit;
5. az Onkormanyzat a pszichiatriai betegek nappali ellatasara - kotelezo onkormanyzati feladat hatarozott idotartamra, 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig kotott ellatasi
szerzodesek ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara modositja, melyre a
sziikseges penzugyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben az alabbiak szerint
biztositja:
- a Moravcsik Alapitvany (szekhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) eseteben 550.000 Ft/ho,
minddsszesen a 2022. evben 6.600.000 Ft szolgaltatasi dij kerul tervezesre;
- a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacidert Kbzhasznu Nonprofit Kft.
(szekhely: 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt. 5/U) eseteben 300.000 Ft/ho, minddsszesen
eves szinten 3.600.000 Ft szolgaltatasi dij kerul tervezesre;
6. a Kbltsegvetesi es Penzugyi Bizottsagnak a Kepviseld-testulet Szervezeti es Mukodesi
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz.
mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- es hataskdrenek gyakorlasat az SZMSZ 31.
§ (1) bekezdese szerint magahoz vonja es jelen hatarozat 7-10. pontja szerinti tartalommal
jovahagyja a hatarozat 7-10. pontja szerinti szerzodeseket;

7. a Jozsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben tamogatast nyujt a 2022. evben 2 fd
recepcids foglalkoztatasara 4.068.000 Ft, a liftkezelo foglalkoztatasara 2.305.200 Ft,
minddsszesen 6.373.200 Ft osszegben - onkent vallalt feladatkent - a keriiletben teriileti ellatasi
kotelezettseggel orvosi tevekenyseget folytato haziorvosoknak, ezzel egyidejuleg a 2021. evre
megkotott tamogatasi szerzodessel azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatol 2022. december
31. napjaig tamogatasi szerzodest kot az alabbiak szerint:
- az 1088 Budapest, Mikszath ter 4. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben recepcids
fbglalkoztatasahoz 2 fo tekinteteben (havi brutto 150.000 Ft/fd + jarulekai) 12 honapra
2022. januar 1. napjatol - 2022. december 31. napjaig 4.068.000 Ft tamogatast nyujt a Dobo
Katalin Csaladorvosi Beteti Tarsasagnak (szekhely: 1125 Budapest, Dios arok 16.3.
ep.fszt.4., cegjegyzekszam: 01 06 619679, adoszam: 29114346-1-43, kepviseli: Dr. Dobo
Katalin), es a MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltatd Beteti Tarsasagnak (szekhely: 2143
Kistarcsa, Kapolna u. 44/a., cegjegyzekszam: 13 06 055101, adoszam: 28421467-2-13,
kepviseli: Dr. Lazar Laszlo) egyenld aranyban,

- az 1089 Budapest, Orczy ut 31. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben liftkezelo
fbglalkoztatasahoz 1 fo tekinteteben (havi 170.000 Ft + jarulek) 12 honapra 2022. januar 1.
napjatol - 2022. december 31. napjaig 2.305.200 Ft tamogatast nyujt a HE-RA - MEDICA
Haziorvosi Szolgaltatd Kiemelkedo Nonprofit Korlatolt Feleldssegu Tarsasagnak (szekhely:
1089 Budapest, Orczy ut 31.Lem., cegjegyzekszam: 01 09 917950, adoszam:
18158036-1-42, kepviseli: Dr. Heczey Andras);
8. az Onkormanyzat a Nemzeti Kozszolgalati Egyetemmel (szekhely: 1083 Budapest, Ludovika
2., statisztikai szamjel: 15795719-8542-312-01, adoszam: 15795719-2-51) onkent vallalt
feladatkent a 2021. julius 1. napjatol 2021. december 31. napjaig a Ludovika Arena Uszoda
kedvezmenyes hasznalata targyaban megkotott egyuttmukodesi megallapodas ervenyessegenek
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idotartamat 2022. december 31. napjara modositja, melyre eves szinten 3.600.000 Ft-ot
eldzetes kbtelezettsegvallalas - onkent vallalt feladat - kereteben;
9. az Onkormanyzat 2021.januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig tarto hatarozott iddre Dr.
Kiss Imre Laszlo Ugyvedi Irodaval jogi tanacsadasi tevekenyseg ellatasara (jogsegelyszolgalat)
megkotott megbizasi szerzodes ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara
modositja, melyre osszesen 3.000.000 Ft + 810.000 Ft AFA, azaz brutto 3.810.000 Ft osszegben
penziigyi fedezetet biztosit az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben;
10. az Onkormanyzat a Budapest! Rendbr-fbkapitanysaggal a kdzteriilet terfigyeld kamerarendszer
mukodesere, valamint a renddri tulszolgalat fmanszirozasara 2021. evre megkotott tamogatasi
szerzodessel azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatol 2022. december 31. napjaig tamogatasi
szerzodeseket kot azzal, hogy a 2022. ev vonatkozasaban a tamogatasi szerzodesek penziigyi
fedezetere a terfigyeld kamerarendszer mukodesere 65.000.000 Ft, a renddri tulszolgalat
fmanszirozasara 55.000.000 Ft, osszesen 120.000.000 Ft tamogatast biztosit;
11. a keruletben 5 db mobil WC iizemeltetesere kotendo uzemeltetesi szerzodes penziigyi fedezetet
brutto 5.000.000,-Ft osszegben biztositja az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. 2022. evi varosiizemeltetesi kozszolgaltatasi szerzodese
alapjan folyositott kompenzacid kereten belul;
12. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1-11. hatarozati pontban meghatarozott
eloiranyzatok betervezeserol az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseiben.

13. felkeri a polgarmestert a hatarozat 5-10. pontja szerinti szerzodesek megkotesere.
Felelds: polgarmester
Hatarido: az 1-11. pontok eseteben 2021. december 16.; a 12. pont eseteben az Onkormanyzat 2022.
es 2023. evi koltsegveteseinek elfogadasa, a 13. pont tekinteteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a
koltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly, Humanszolgaltatasi Ugyosztaly,
Polgarmesteri Kabinet, Jegyzbi Kabinet, Kbzterulet-Feliigyeleti Ugyosztaly, Jozsefvarosi
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.

Napirend 2. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi
kbltsegvetesrol szolo 5/2021. (IL 25.) bnkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Atteriink a 2. napirendi pont targyalasara, „Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) bnkormanyzati rendelet
modositasara”. Rbviden arrol van szo, hogy a jogszabalyi elbirasoknak valo megfeleles, a
koltsegvetesi rendelet masodik modositasa ota eltelt idoszak hatarozatai es polgarmesteri dbntesei, az
allami tamogatasok mddosulasai, valamint atcsoportositasok miatt sziikseges a 2021. evi
koltsegvetes harmadik modositasa. A elbterjesztest valamennyi bizottsag megtargyalta, a napirend
vitajat megnyitom, es tajekoztatom a kepviselbket, hogy az egyes es kettes hatarozati javaslatok
cimeben ketszer szerepel a „szam alatti” szbvegezes. Ertelemszeruen csak egyszer kell erteni,
tovabba a hatarozati javaslatok eseteben a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete
a megfelelb szbvegezes. Az eloterjesztes 4. hatarozati javaslatanak a cime az alabbiakra valtozik a
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tarsashazi eletveszely elharitasra iranyulo palyazatok elbiralasahoz kapcsolodo vissza nem teritendo
tamogatas penzugyi fedezeterdl. Eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem nines. Kerdezem a Tisztelt
Kepviseldket, hogy van-e kerdesuk. Latom, dr. Ferencz Orsolya kepviseld asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Tekintettel arra, hogy az en korzetemben ez evrol-evre kiemelt erdeklodesre tart
szamot, a legutobbi lakossagi forumon is tobb olyan kerdes hangzott el, hogy a tarsashazak milyen
modon kaphatnak esetleg tamogatast, szeretnem megkerdezni, hogy az eredeti koltsegvetesben a
tarsashazi palyazatokra mennyi forras volt szanva. Koszonom!

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

Voros Tanias
Koszonom szepen a szot! En szeretnek kemi tajekoztatast, termeszetesen nevek nelkiil arra
vonatkozoan, hogy tobb onkormanyzati intezmenynel, szervezetnel jutaimak kerulnek, evvegi
jutaimak kerulnek kifizetesre az eldterjesztes szerint. Ez mindenkeppen dicseretes, foleg hogyha az
elozo evek, Onok altal folytatott gyakorlatat nezziik. De szeretnek kemi nevek nelkul egy tablazatot,
ahol vilagosan latszik hogy a vezetok es a dolgozdk, szakdolgozdk eloszlasa a jutaimak nominalis
erteket tekintve milyen, illetve hany szemely kozott oszlik az meg. Szeretnem azt is kemi, ha mar
szoba kerultek a tarsashazi palyazatok, hogy mennyi igeny van most jelen pillanatban tarsashazi
palyazatokra vonatkozoan, tehat olyan igenyekrol beszelunk, amelyeket mar benyujtottak a
tarsashazak az elmult idoszakban. (gong) Ezeknek milyen a, milyen az erteke?

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter kepviseld kerdesei, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom, koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A, csak meg az elozo napirendbol, de ide is
adekvat a kerdes, inert a ugy fejezte bejegyzd asszony a hozzaszolasat, hogy a 4 es fel milliard az
nem ugy van, meg nem annyi, akkor pontosan mennyi az, ami a szabadon felhasznalhato soron
szerepel az Onkormanyzatnal a kbltsegveteseben? Tehat mennyi az a penz, amit egyebkent, ha ezt a
dontest, itt ma meghozzuk ezzel a napirenddel egyutt, ami szabadon felhasznalhato, vagy altalanos
tartalek, vagy ilyen, egyeb ilyen bujtatott tartalekok kereteben az onkormanyzatnal szabadon
feloszthato forraskent megjelenik? A, dontunk itt egyebkent ebben az eldterjesztesben, hogyha jol
latom a 11.000.000 Ft kozbeszerzesi tanacsaddknak az idei evben a fedezet biztositasarol. En, ha jol
ertem, majd kerek szepen egy megerdsitest, hogy az a kimutatas, amit en kaptam, hogy a, hogy az idei
evben 24.000.000 forintot koltottiink erre, az ebben benne foglaltatik, nem ezenfeliil biztositunk most
fedezetet. Illetve azt a legutobbi (gong) napirend targyalasanal lefolytattunk...

Piko Andras
Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! A legutobbi napirend targyalasanal, itt a kozbeszerzesi tanacsadoi dijakra vonatkozoan
azert azt a kerdest, ugy gondolom, hogy nem tisztaztuk ki rendesen, hogy van-e az Onkormanyzatnak
egyebkent kozbeszerzesi referens alkalmazottja, inert az en megitelesem szerint 15 darab
kozbeszerzesi eljaras 24.000.000 forint ertekben, az indokolatlan es aranytalan. Meghozza azert, mert
hogyha egy, akar csak egy junior kozbeszerzesi tanacsadonak az eves kapacitasat megnezzuk, az
legalabb 30-40 kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasara elegendo kell, hogy legyen. De cafoljanak meg
ebben nyugodtan. De vegyunk egy szenior kozbeszerzesi tanacsadot, aki FAKSZ minositessel
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rendelkezik, az, annak a fizetese meg a kozeleben sem lesz ennek az osszegnek. Tehat mi, miert
gondoljuk azt, hogy ez megfeleld, miert kell tovabbi 11.000.000 forintot erre elkoltenunk?
Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e mas kerdes. Egry Attila,
parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Az eldterjesztes taglalja ezt az 1,4 tized milliard forintos ev elejen
celtartalekra helyezett osszeget. Most azt irja, hogy fennmaradoan meg 400 milliot kivan
celtartalekon szerepeltetni, mert hogy meg a feldolgozasa a kezi nyilvantartas analitikaknak nem
teljes. Mikorra varhato, hogy teljes lesz a kezi nyilvantartas, az analitikaknak a feldolgozasa?

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! A, es ehhez kapcsolodik az en kerdesem is, hogy egyebkent arra viszont
nem latok, vagy nem, nem derul ki szamara egyertelmuen az eloterjesztesbol, segitsenek ezt
megerteni, hogy a, es egyebkent ezt az 1.000.000.000 Ft-ot mire fogjuk felhasznalni? Van-e erre
valamilyen elbiranyzat? A masik kerdesem pedig ahhoz vonatkozik, egy bizottsagi iilesen a heten
mar foltettem ezt a kerdest, es nem kaptam ra megnyugtato valaszt, hogy egyfelol itt azt latom, hogy
van 220.000.000 forintnyi veszelyhelyzet elharitasaval kapcsolatban benyujtott tarsashazi palyazati
igeny. Az ott a bizottsagi iilesen aztan kitisztazasra keriilt, hogy a 220 az igazabol 210, de Onoknel
ezek a tizmilliok csak igy ropkodnek, ugyhogy ezen mar meg se lepodunk, de arra a kerdesemre ott
egy, megmondom dszinten, nem tul megnyugtato valaszt kaptam, hogy azert dontiink egyebkent csak
87.000.000 forint ertekben (gong) majd ezeknek a...

Piko Andras
Igen, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Bocsanat, csak azert hosszu a kerdesfelvezetes, hogy pontosan lassak, hogy mire vagyok
kivancsi. Hogy az nem vilagos szamomra, hogy miert csak 87.000.000 forintnyi tarsashazi
palyazatrol dontiink, holott 220, 210.000.000 forint ertekben van veszelyhelyzet elharitasara
palyazati penz? Azt ott kitisztaztuk nagyjabol, hogy igazabol ebbol 50.000.000 forintnyi az, ami
tenylegesen dontesi helyzetben vagyunk, mert nines hianypotlas alatt vagy nincsen semmilyen...
Miert nem dont az Onkormanyzat anol most, hogy egyebkent nem 87, hanem akar a 210.000.000
forint ertekig biztosit fedezetet annak erdekeben, hogy a veszelyhelyzet elharitasaval kapcsolatos
kerdeseket rendezni lehessen? Mert a folotte ugyanezen az oldalon a (2) bekezdesben egyertelmuen
levezetesre kerul az, hogy egyreszt folszabadul korabbi evekbol 126.000.000 forintnyi ki nem fizetett
tamogatasi dsszeg, masfelol (gong) pedig folszabaditunk egy 279.000.000 forint celtartalekot.

Piko Andras
Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Miert nem jut ebbol penz arra, hogy a veszelyhelyzet elharftasi, veszelyhelyzet elharitasokra forrast
rendeljunk? Koszonom?
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Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb kerdest, ugyhogy a kerdeseket lezarjuk, es a valaszadas
kovetkezik. Megint hivatali kollegaimat kerem. Mondjam a kerdest, es ugy eldontik, hogy Borbas
Gabriella vagy Horich Szilvia valaszol? Jo. Es illetve, amit most nem tudom megvalaszolni, akkor azt
termeszetesen irasban. Tarsashazak: iden mennyi volt az erre szant koltsegvetesi forras?

Horich Szilvia
A jovahagyott, eredeti jovahagyott eldiranyzat, ami a 100%-ban 2021. evi forrasbol tervezett
eldiranyzat, kizardlag visszateritendo kolcson formajaban 80.000.000 forint volt. A korabbi evek
dontesei alapjan, szinten az eredeti koltsegvetesben, maradvany terhere tervezett eldiranyzat vissza
nem teritendo tamogatasra 316.927.183 Ft volt. Kolcson, tehat visszateritendo tamogatasra pedig
135.151.350 Ft. Tehat ezek voltak az idei evi eredeti eldiranyzataink.

Piko Andras
Koszonom szepen! Jutaimak nev nelkul, de tablazatban megoszlasban.

Horich Szilvia
Irasban, irasban, jo? Ossze kell rakni.

Piko Andras
Annyit el tudunk mondani, hogy mindenki kapott jutalmat.
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Horich Szilvia
Igen, hat, akinek felelte szempontrendszemek, tehat hogy veglegesitesre keriilt.

Piko Andras
Jo. Ez igy megfeleld, hogy irasban? Akkor Szili-Darok Ildiko, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Kicsit hosszu lesz, de sorolom, egy pillanat. Ovodak eseteben, jo, azt Gabor mondja. Elnezest, akkor
meg kell nyitnom egy masik dokumentum. Akkor mondhatom en is?

Piko Andras
Mondjad, mondjad!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Az ovodak osszesen 180.875, egy pillanat, tehat 180-fdre brutto 41.168.103 Ft
jutalom keretben reszesult, amely tartalmazza a munkaltatdk terhe, munkaltatokat terheld szocho-t.
Igen, a jutalomkeretet 167 fd beosztott kollega eseteben brutto 180.452 forintban plusz 15,5 %
szocho. 9 fd kozepvezeto eseteben brutto 350.000 Ft-ban, plusz 15,5% szocho. 4 fd felsdvezeto
eseteben brutto 550.000 Ft-ban, plusz 15,5% szocho keriiltek megosztasban. Ez volt az dvoda, egy
pillanat, uj dokumentumot kell megnyitnom. Jo, a kovetkezo JSzSzGyK. Jo, a JSzSzGyK eseteben
a 2021. evi munka elismeresekent 550.000 Ft + szocho reszesult az intezmeny vezetoje. Jo, nyitom a
kovetkezot, elnezest ez kicsit hosszu folyamat, de termeszetesen... Jo. JEB, bolcsodek. Meg a
JSzSzGyK-ra vissza fogok temi, hogy a munkatarsak mennyit kapnak, csak igy van sorrendben,
elnezest! No, a bolcsodeknel osszesen 177 fore brutto 40.054.784 Ft jutalomkeretben reszesult az
intezmeny, mely tartalmazza a munkavallaldkat terheld jarulekokat is. A keret ugye 164 fd beosztott
kollega eseteben brutto 180.452 Ft + szocho, 11 fd kozepvezeto eseteben 350.000 Ft + szocho, 2 fd
felsdvezeto eseteben brutto 550.000 Ft + szochoban keriilt meghatarozasra. Jo, egy pillanat
tiirelmiiket kemem ismetelten. Jo, kicsit lassu a gep, jo. Most a JSzSzGyK-nak mondom az bsszes
tobbit. A JSzSzGyK osszesen 206 fore brutto (gong) 46.065.000... Adjatok vissza!

Szili-Darok Ildiko
Ja, jo, koszonom szepen. Tehat a JSzSzGyK osszesen 206 fore 46.065.157 forint jutalomkeretben
reszesult, mely tartalmazza a 15,5%-os szocho-t. A jutalomkeret 195 fd beosztott kollega eseteben
brutto 180.452 Ft + szocho, 7 fd kozepvezeto eseteben brutto 350.000 Ft + szocho, 4 fd felsdvezeto
eseteben pedig brutto 550.000 forint + 15,5 %-os szocho-ban keriilt meghatarozasra. Azt hiszem,
mind, en mind a harmat el... Ja, meg a JEK van, elnezest, keresem azt is. JEB. Ez meg mindig a
bblcsode vagy az ovoda. Elnezest, csak szetszort anyagokbol kell dolgoznom, nem kesziiltiink erre a
kerdesre, de...

Piko Andras
Most mar menjiink vegig.

Szili-Darok Ildiko
Vegigmegyiink. JEK. Igen, a Szent Kozma Egeszsegkbzpontot is vegigmondom. Itt vagyok. Tehat a
Szent Kozma Egeszsegkozpont eseteben 228 fore brutto 50.290.050 forint jutalomkeret keriilt
meghatarozasra, mely tartalmazza a szocho osszeget is. A jutalomkeretbol 188,8 fd beosztott kollega
eseteben brutto 180.452 forint plusz szocho, 5 fd kozepvezeto eseteben 350.000 Ft + szocho, 4 fd
felsdvezeto eseteben brutto 550.000 Ft + szocho keriilt meghatarozasra. Ezt a 4 intezmenyt tudtam
felsorolni.
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Piko Andras
Koszonom szepen, jegyzd asszony a Hivatal reszerol fogja elmondani ajutalmazas reszleteit.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Kepviseld-testulet! A Polgarmesteri Hivatalnal kiosztott jutaimak
jarulekkal egyutt, tehat ez mar mindennel egyutt szamitva 87.611.814 Ft-ot forditottunk jutalmazasra.
Atlagokat tudok mondani. Termeszetesen a vezetok az elvegzett munka alapjan a megadott kereten
beliil differencialni tudtak. Tehat a munkatarsak reszere 276.000 forint brutto osszegrol van szo,
ugyosztalyvezetok 750.000 Ft, irodavezetok 550.000 Ft, felsovezetes 900.000 forint per fd. Ez mind
brutto dsszeg, ez mind a bermaradvany terhere kerult kifizetesre, ugy, hogy a bermaradvanybol
14.000.000 Ft meg az altalanos tartalekba atvezetesre kerult ezen feliil, koszonom!

Piko Andras
Termeszetesen az intezmenyeknel is a bermaradvany volt forras, es az Onkormanyzat politikai
vezetoi nem kaptak jutalmat. Egyebkent is ide kellett volna hozni. Eross Gabor kepviselo ur vagy
alpolgarmester ur. Valaszadas lesz? Jo, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom szepen a szot! Csak egesz roviden, mert alpolgarmester asszony es jegyzd asszony a
pontos adatokat elmondta frakciovezeto ur kerdesere, ugyhogy csak azt szeretnem kiemelni az
ovodak ugyeben, hogy igazabol en oruldk ennek a kerdesnek, mert, mert ez egy oromhir, hogy ennyi
jutalmat tudtunk kiosztani az ev vegen a szocialis, egeszsegiigyi es koznevelesi intezmenyeinkben,
meg persze a Hivatalban is. Azt gondolom, hogy mindenki boven megerdemelte. Es azt a 3 szamot
szeretne meg egyszer kiemelni, amit alpolgarmester asszony is elmondott felsorolasaba, tehat 180 fd
kapott osszesen 41.000.000 forint jutalmat, most csak az dvodakrol beszelek, 41.000.000 Ft forint
jutalmat. Es a pedagogusok 180.000 forintot kaptak szemelyenkent. Ugyhogy, ugyhogy ezuton is
szeretnem megkoszonni az ovodapedagogusok es a tagovoda vezetok es az ovodavezeto asszony
egesz eves aldozatos munkajat, mert nehez volt ez a covidos ev vagy ujabb covidos ev az
ovodainkban, es nagyonjdl alltak a sarat. A „Befogado ovodak” projekt plusz feladatokat is rd rajuk,
ugyhogy azt gondolom, hogy mindenki megerdemelten kapta a jutalmat es nagy brom, hogy tudtunk
iden is ujra jelentos osszeget forditani erre, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kozben jeleztek, hogy a IGK itt ulo gazdasagi vezetoje, hogyha igenylik, akkor
szinten tud a jutalmakrol beszelni. Kerdezem Voros Tamas frakciovezeto urat. A JGK ugye d bnallo
gazdasagi tarsasag. Kivancsiak az ottani jutalmakra is? Parancsoljon, akkor Lang Szilvia gazdasagi
vezeto asszony, parancsoljon!

Lang Szilvia
Koszonom szepen a szot! Tisztelt Kepviseld-testulet! Nalunk hasonld elveken mukodott a
jutahnazas, mint a Hivatalnal. Tehat atlagosan, aki jdl teljesitett es legalabb egy eve mar a ceg
allomanyaban dolgozik, az egyhavi jutalmat kaphatott. Nagysagrendek tekinteteben kicsit
alacsonyabb nalunk, mint a Hivatalban elmondott jutaimak. Irodavezetok korulbelul 350-400.000 Ft,
divizidvezetok 550-600.000 Ft es a 4 felsovezetonek is a megbizasi dij nelkiili egyhavija lehetett, volt
a jutalom.

Piko Andras
Koszonom szepen, azt hiszem, hogy kimaxoltuk ezt a kerdest, de hogyha van meg, akkor majd
nyilvan eld fog keriilni. Mennyi igeny jott be tarsashazi felujitasi palyazatokra iden? Nem tudom,
hogy Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto asszony, parancsoljon!
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Borbas Gabriella
Elnezest kerek, a kerdest ugy valaszolnam meg, hogy mennyi eletveszely elharitasra vonatkozo
tarsashazi igeny van most bent a Hivatalban: 210.000.000 Ft.

Piko Andras
Koszonom szepen! Megismetlodott az a kerdes, amire hogyha jol emlekszem, akkor mar egyszer
valaszoltunk, de akkor ismeteljuk meg, lehet, hogy megint nem lesz elegendd. Hogy mennyi a 4,nem
tudom hany tized milliardbol a szabadon felhasznalhato dsszeg most? Mennyi a szabadon
felhasznalhato forras most az Onkormanyzatnal? De akkor azt is tessek megmondani, hogy 2 het
mulva mennyi lesz, meg utana is, jo? Parancsoljon!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! En mondjuk most ugy ertelmeztem a Szilagyi kepviseld ur kerdeset, hogy most a
koltsegvetes, a rendeletmodositas kereteben lathato eldiranyzatok. Ugye, ez az altalanos tartalek
eldiranyzata, a 479.727.316 Ft, amire azt mondom, hogy azert altalanos tartalek, mert a jogszabaly
szerint ezt kotelezo kepezni az Onkormanyzat elbre nem lathato, nem tervezhetd kiadasaira. Tehat
ilyen, maga a jogalkoto is azt mondta, hogy ilyen tartalekot kell tervezni, amire nines feladat, amihez
nines feladat kapcsolva. Es most igy ezzel a fuggo tetelek rendezesere elkulbnitett 1,4 milliardos
celtartalekbol az 1.000.000.000 forint felhasznalasa vagy felszabaditasa lathato az eloterjesztesben.
Kulbn hatarozati javaslatunk is van arrdl, hogy egy szabad maradvany celtartalekot kepzunk, tehat a
neveben is benne van, hogy szabad maradvany es felhalmozasi cellal. Tehat ezzel is hangsulyozva,
hogy ezt nem mukodesre kivanja majd az Onkormanyzat forditani. Nyilvanvalo, hogy enol majd a
Kepviseld-testulet fog donteni, ha nem vagyon, tehat az Onkormanyzatnak a tartos, elsosorban a
vagyonat novelo kiadasokra.

Piko Andras
Koszonom szepen! 11.000.000 Ft kozbeszerzesi tanacsaddnal, hogy ez benne van a 24.000.000-ban
vagy azon folul van? Ezt kellene megvalaszolni.

Horich Szilvia
Tehat ami, ami jelenleg az eloiranyzat mddositasban benne van, a 11.480.347 Ft dsszeg, az mar
tartalmazza valamennyi, valamennyi kepviseld umal, kepviseld urnal kimutatott kozbeszerzesi
eljarasra a fedezetet. Remelem, hogy ez igy elegendd a valasz.

Piko Andras
Koszonom! 1,4 milliardbol most meg 400 millio celtartalekra megy. Mikorra fogjak kitisztazni, tehat
hogy ez mikorra szabadulhat fol? Hogyha jol ertettem a kerdest.

Horich Szilvia
Bocsanat, meg volt nekem folirva elott egy kerdesem, hogy van-e az Onkormanyzatnak
kozbeszerzesi referensi tanacsadoja.

Piko Andras
Igen, igen, allomanyban levo.

Borbas Gabriella
A gazdalkodasi, a gazdalkodasi ugyosztalyon 1 fo kozbeszerzesi ugyintezot foglalkoztatunk FAKSZ
mindsitessel nem rendelkezik. O felelos azert, hogy az eld, az elokesziteseket koordinalja a szakmai
felelds egysegekkel, cegekkel, az eloterjeszteseket elkeszitse, amikrol ugye minden honapban tobb is
van a KPB iilesein. A szerzodesek alairasat menedzseli, a dokumentumok belsb nyilvantartasat intezi,
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kapcsolatot tart a szakerto ceggel es ugyintezoi beren iigyintezokent foglalkoztatjuk.

Piko Andras
Koszonom szepen! Es akkor most jbn az 1,4 milliardbol a 400.000.000, hogyhajol ertem, az arra
vonatkozd kerdes, hogy azt mikorra latjuk mar tisztan, hogy... Meg, hogy mi ez a 400.000.000?

Horich Szilvia
Ugye, errol mar az elozo napirendnel is sokat beszeltiink. Ez most mar konkretan ezt a bizonyos
ominozus kockas fuzetes allomanyban szereplo 681.000.000 es a 281 millids fokonyvi szamlan
szereplo egyenlegnek a kulonbozete egyebkent ez a 400.000.000. Ennek a, ennek a, ezeknek a kezi
analitikaknak az Excel-tablaba valo attetele, remenyeink szerint, most dec. 31-re befejezodik.
Viszont ezeket a teteleket utana elsosorban a JGK feladatellatasat erintik, ezek az ovadek befizetesek.
Ugye, a gazdasagi tarsasaggal kell tisztaznunk. Tehat ennek az allomanynak a tovabbi tisztazasa,
ahogy mondtuk ez ’85-tol, tehat 1985-tdl tartalmaz teteleket. Meg kell nezni, hogy az 6 partner
torzsiikben egyaltalan szerepelnek-e ezek a, ezek a nevek, tehat van-e meg ehhez kapcsolddo olyan
jogviszony, amihez kapcsolddik visszafizetesi kotelezettseg. Majd ezt kovetoen, ahogy mondtuk, hat,
ebben nagyon-nagyon regi, olyan cegformak is szerepelnek, ami mar biztosan nem letezik, tehat egy
Opten Ceginfo allomannyal is celszeru lesz dsszevetni, es utana fogjuk tudni azt mondani, hogy az a
fokonyvi szamlan jelenleg nyilvantartott egyenleg fedezetet nyujt-e az Onkormanyzat visszafizetesi
kotelezettsegeire. Ez a tisztazas, tehat, amihez a JGK. Ceginfo-val vald egyeztetes, ez biztos, hogy at
fog huzddni a jovo evre. Tehat ez, ez sajnos, ovadek nem eviil el, tehat nem tudunk az elevulesre
apellalni, tehat ezek nem elevuld kovetelesek. Ezeket egyenkent, tetelenkent vegig kell nezni, es ki
kell tisztazni, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Van itt meg az 1.000.000.000 forint, az mire megy el? De ezt gondolom, hogy
nem a Hivatal es nem a gazdasagi vezetd fogja eldonteni, hanem majd...

Horich Szilvia
Bocsanat, ezt fgy mondtam is, hogy ez egy szabadon, szabadon...

Piko Andras
Jo, illetve, hogy az is meg lett valaszolva, bocsanat, most akkor kiestem egy kicsit, hogy a 87.000.000
forint az miert 87.000.000 es miert nem 210? Ugye, ez a, hogy most a jelenleg az eletveszely
elharitasnal miert tiinik korlatnak ez a 87.000.000 forint? Az volt ez a kerdes. Tarsashazi felujitasok.

Borbas Gabriella
Tehat 210.000.000 Ft igeny van bent. A holnapi rendkivuli Varosiizemeltetesi Bizottsag ulesere
87.000.000 Ft-ra tesziink jovahagyasi javaslatot, es egyuttal 73.000.000 forint ertekii igenyre tesziink
elutasitasi javaslatot. Ezt a, mar megkaptak a varosiizemeltetesi bizottsagi tagok az eldterjesztest,
ahol reszletesen leirtuk, hogy melyek eseten tesziink jovahagyasra javaslatot, mely eseten
elutasitasra. Az elutasitasnak altalanossagban az az indoka, hogy a koltsegek annyira, vegighivtuk,
vegighivtuk a tarsashazakat, es tobb is jelezte azt, hogy a koltsegek idokozben annyira megdragultak,
faanyag es egyebek, hogy ebbol a benyujtott igenybol ok mar nem tudjak elvegezni az eletveszely
elharitast. Ugyhogy ez esetben mindig ugy ert, hogyha a Varosiizemeltetesi Bizottsag es utana a
polgarmester jdvahagyja az elutasitast, akkor mindig ugy ertesitenenk ki a tarsashazakat, hogy
palyazzanak ujra, tehat nyujtsanak be uj tamogatasi igenyt, az uj koltsegvetessel, es a jdvd evi
kollsegvetes fiiggvenyeben ezekrol aztan a Varosiizemeltetesi Bizottsag tud jdvahagyd ddntest hozni.
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Piko Andras
Koszonom szepen! Azt hiszem, hogy minden kerdest megvalaszoltunk, legalabbis azt, amit en
foljegyeztem. Hogyha nem, akkor a vitaban meg lesz ra lehetdseg, hogy visszaterjunk rajuk, ugyhogy
at, kinyitnam a napirendi vitat. Bocsanat, lezartam a kerdeseket. Kepviselocsoportok vezetoi, Satly
Balazs frakciovezetd ur kivan-e hozzaszdlni. Parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Szerintem az elmult 3 oraban mar meglehetosen
kimeritoen vitatkoztunk, amennyire vitanak lehet nevezni a jozsefvarosi koltsegvetes helyzeterol,
ezert neha nagyon hosszan nem szaporitanam a szot. Gazdasagi vezetd asszony eldterjeszteseben
reszletesen le van irva, hogy mirol szol az eldterjesztes. Ugye, reszben a gazdasagi esemenyek
atvezetese, reszben menet kozben felmeriilt kisebb igenyeknek a megvalositasa, ide emelnem ki az
ovodai wifi letrehozasat. Es ugye befejezeshez kozel er az a vizsgalat, ami a fuggo tetelek
celtartalekot celozza, hogy azt fel tudjuk oldani. Es most vegiil ebbol 1 milliardot sikeriilt is szabadon
latni, hogy az itt talalt mindenfele adminisztracios nehezsegek ellenere ez a penz vegiil is elerheto
lesz a jozsefvarosiak szamara. Azonban ettol oromre senkinek nincsen oka, es mielott fideszes
kepviseldtarsaim mar szamoljak a kockas fuzetben, hogy mire lehetne meg ezt a penzt elkolteni most
azonnal, szeretnem jelezni Ondknek, hogy ezt a penzt, ezt egy strukturalt donteshozatal menten a
kovetkezo evi koltsegvetesbe fogjuk beepiteni. Es figyelemmel arra, hogy az addig eltelt idoben meg
milyen amokfutast fog elkovetni az a Kormany, amelyik Budapest es Jozsefvaros deklaralt ellensege,
es most mar, ugye, azt is latjuk, hogy nem riadnak vissza olyan gazdasagpolitikai dontesektol sem,
amit eddig csak nehezebb sorsu del-amerikai orszagokban lattunk. Fel vagyunk arra kesziilve, hogy
ez meg nem a szakadeknak a legalja. Ez a Kormany, ez meg fog haladni lefele, ugyhogy szarazon
tartjuk a puskaport, biztosan terveziink es biztosan kormanyzunk, koszonom szepen!

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

Voros Tanias
Koszonom szepen! Tehat akkor vegiil is kiderult, hogy politikai eelokra tartalekoljak ezt a penzt. Arra
keszulnek, hogy majd ezt bevetik a valasztasokon. Nekiink is ez volt a gyanunk. Szerintunk ennek a
penznek egyebkent nem az a feladata, hogy Onok politikai haborut vivjanak, hanem hogy Jozsefvaros
fejlddeset, illetve mukodeset, de elsdsorban fejleszteset szolgalja. Egyebkent, ami tovabbra is egy
elfogadhatatlan allaspont, az az, hogy februar dta vizsgalodnak arrol, hogy 1,4 milliard forint, az
vajon micsoda. Azt gondolom, hogy hat, ha Satly kepviselo umak ez a munkatempd eleg, akkor nem
tudom, hogy a ciklus vegeig meddig fognak jutni. Bar az elmult 2 evre extrapolalva, pont ugyanoda,
ahol most is tartanak. Majd nyilvan elmondjak, hogy a 4. ketharmaddal nyero Orban-kormany tehet
anol, hogy Onok keptelenek normalis fejleszteseket vegrehajtani. De alapvetoen a mostani
eloterjesztesnel a problemak, ugye, arrol beszeljiink, inert azert megis csak arra gondolunk. En azt
gondolom, hogy nagyon jo irany, hogy vannak ev vegi premiumok, de en emlekszem arra, amikor
2019 decembereben, amikor Onok elvettek a szocialis-egeszsegugyi dolgozoknak az ev vegi
jutalmat, ami ugye meg, kvazi 13. havi ber volt, megegyezett a berrel, Onok azt mondtak, hogy ez
meg lesz, de most nem tudjak megcsinalni. Itt van a fedezet, vannak jutaimak is, ez az irany, ez jobb,
es megsem eri el azt a szintet, amit a polgari vezetes alatt ezek a dolgozok megkaptak. Tehat ezt a
kvazi 13. havi fizetest, vagy ha ugy tetszik ev vegi beriikkel megegyezo jutalmat nem erik el. Vagy
legalabbis nem mindenkinel, hiszen van, aki toredeket kapja, mas az pedig adott esetben tobbet is
kaphat. Atlagaban nem eri el, ez batran kijelentheto. En azert jobbnak lattam volna, bar, nyilvan nem,
nem a, nem feltetlentil lefele kell, sot, egyaltalan nem lefele kellett volna ezt a, ezeket a teteleket
nyomniuk, hanem inkabb felhuzni arra a szintre, amit peldaul a Polgarmesteri Hivatal vezetoi is
kapnak. En toliik egyebkent egyaltalan nem sajnalom. Nem gondolnam, hogy ebben az ev vegi
jutalomba kellene megftelni nekem az o mukodesuket, de azert torekedhettunk volna arra, amit
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egyebkent a tobbi szocialis agazatba es az ovodaknal, illetve a bolcsodeknel latunk, es en azt
gondolom, hogy egyebkent magat az elvet szeretnem kiemelni, hogy szamunkra alapvetden
elfogadhato volt es szimpatikus, amit a tajekoztatdbol hallottuk, hogy igyekeztek egyforman ezeket a
teteleket elrendezi, mind az egeszsegiigyi dolgozok, mind a bolcsodei dolgozok teren. A problema az,
hogy ez meg mindig nem a 13. havi fizetessel ekvivalens. Azt szeretnem kijelenteni a tarsashazaknal,
egy eleg furcsa ervet hallottunk, hogy holnap a bizottsag hogy fog donteni. Most en nem tudom, en
azert szeretnem, szeretnem jelezni, hogy a bizottsag donteset meg kell elozze a mostani koltsegvetesi
dontes. Ha a mostani koltsegvetesi dontessel nem passzol a holnapi bizottsagi dontes, akkor nem lesz
elegseges forras, tehat ha nem utasitja el a bizottsag 74, vagy valami ilyesmi szam hangzott el, a
tarsashaznak az inditvanyat, akkor nem lesz eleg forras arra, hiszen nem az, Onok nem szabaditjak
eld, tehat innentol kezdve ennek a bizottsagnak tul sok ertelme nem lesz. Tudjuk, hogy ennek a
bizottsagnak amugy sincsen tul sok ertelme, de most Onok ezt vastagon ala is huztak, hiszen
gyakorlatilag mar most ezzel a dontessel prejudikaljak, hogy mi fog ott tortenni. Enszerintem ez nem
helyes! Bizottsag donteset, legalabb, legalabb a latszatra adjanak kepviseldtarsaim, amikor
eldterjeszteseket imak. A tarsashazi felujitassal, nem nagyon ertem, hogy mi az oka annak, hogy az
jo, hogy felszabaditunk a szegyenteljesen alacsony forrasok melle meg forrasokat vegre-valahara, de
azt nem igazan ertettem, hogy a veszelyhelyzeti elharitas, az miert nem prioritas. Tehat, hogy a,
mikozben benn van egy csomo olyan kerveny, ami veszelyhelyzet elharitasarol szdl, az, az hogy
kerulhet a tobbi kifizetes moge, hiszen ezek akut problemak. Meg talan a tarsashazi felujitasoknal is
eldre valdbbak, ha muszaj lenne priorizalni, de nem kell priorizal, hiszen van forras. Ugyan, ugyan
Onok 10 hdnapon keresztul dugdostak a penzt, de ami most egy csodalatos mddon elokeriilt, de meg
mindig dolgoznak rajta, de hat Satly kepviseld ur elmondta, hogy ennek politikai okai vannak. (gong)
Mindenesetre mddositd javaslatokkal szeretnek elni, melyek...

Voros Tamas
Meg, hogyha szabad, de...

Pik6 Andras
Azt, azt szeretnem kemi, frakciovezeto ur, hogy egy uj hozzaszdlasban, jo? Mert, hogy most lejart az
ideje, de meg van boven hozzaszdlni, szdlasi lehetosege. Szilagyi Demeter kepviseld ur,
parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmesterur! A, ott folytatnam, ahol kepviseldtarsam abbahagyta. Majd,
nem a, nem a modositoknal, hanem a veszelyhelyzeti vagy vesz, veszhelyzet miatt benyujtott
palyazatokkal kapcsolatban. Ezen a hetfoi, hetfdn volt egy bizottsagi ules, ahol ezt a kerdeskort
targyaltuk, es ugye ott a nagy-nagy vegen a mateknak a, nagy nehezen a matekbol sikerult kihamozni,
hogy akkor nagyjabol 50.000.000 Ft-nyi palyazat van benne, ami nem keriil most elutasitasra,
merthogy egyebkent formailag, meg tartalmilag megfelelnek, de megsem dontiink rdla holnap.
Megsem javasolnak egyikhez se forrast rendelese, se semmit csinalni. Erre egyebkent
ugyosztalyvezetd asszony, aki nem tudom, hogy a Hivatal, vagy a polgarmester ur, vagy, vagy
valamelyik, vagy a Momentumnak a velemenyet kozvetitette ott a bizottsagi iilesen, hogy hat ez,
vagy hat van mas is, amire penzt kell az Onkormanyzatnak szannia. Hat, kerdezem en, hogy ha van
egyebkent csak ezen a soron 400.000.000 forintnyi forras, akkor megis mi a turd fontosabb annal,
hogy veszelyhelyzetet haritsunk kell tarsashazakban? En ebben ezert azt a mddositd inditvanyt
teszem ennek kapcsan, hogy a Kepviseld-testulet dontson ugy, hogy tarsashazi felujitasi soron
300.000.000 forint felhasznalhato keretosszeget tesz oda annak erdekeben, hogy a veszely, vesz,
veszelyhelyzet miatt beadott tarsashazi palyazatokra maradektalanul jusson forras. Mert igy
egyebkent jut forras arra az 50.000.000 forintnyira is, ami benn ragadt, es adott esetben arra a 73
darab 73.000.000 forintnyi palyazatra, ahol majd valdszinuleg tobbletforrast kell biztositanunk, mert,
mert az elmult 2 evben nem foglalkoztak azzal, hogy ezeket kielegitsek, es megnovekedett, meg,
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megnovekedtek a kbltsegek ennek kapcsan. Ugyhogy ennek, ebben a pontban ezt a, ezt a modosito
inditvanyt mindenkeppen szeretnem eloterjeszteni, mert nem tartom elfogadhatonak azt, hogy az
Onkormanyzat reszerol barki ugy nyilatkozzon, hogy ez nem fontos, nem erv az 1. szamu prioritas,
hogy a tarsashazaknak ilyenforman segitsunk. Foleg akkor, ha egyebkent ugyanabban a bekezdesben
elotte 2 mondattal leirjak azt, hogy folszabadult 400.000.000 forintnyi forras ezen a soron. Ugyhogy
nem ertem, nem ertem a logikat, egyebkent erre valaszt sem kaptam a kerdesem, hogy miert nem
tartjak ezt fontosnak. Mondom, a bizottsagi iilesen az iigyosztalyvezeto asszony adott egy valaszt,
amit en nem tudtam pontosan hova tenni, hogy ez akkor kinek az allaspontja, de mindenesetre en ezt
nem tartom elfogadhatonak semmilyen formaban. Ugyhogy ez a modosito inditvanyom, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseld ur, vilagositsa meg nekem, meg a gazdasagi vezetd asszonynak, hogy
hoi latta azt a 400.000.000 Ft atcsoportosithato keretet, mert akkor szerintem kozelebb jutunk, hogy
megertsiik, hogy mirol beszel, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Idokeretben vagy idokereten kivul?

Piko Andras
Ez idokereten kivul.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! A, ezt, ezen a levezetesen vegigmentunk egyebkent a bizottsagi ulesen. Ott a
Gazdasagi Ugyosztaly reszerol megerositettek abban, hogyjol latom a helyzetet, de akkor menjunk
vegig. Ugye, itt szerepel ez, a 4. oldalon a (2) bekezdesben szerepel egy olyan levezetes, aminek az a
vege, hogy 126.760.000 forintnyi eldiranyzatot altalanos tartalekba atvonunk. Ugye, ezek azok a
tetelek, amire kaptam egy kimutatast a mai napon delelott, hogy ezek azok a tetelek, amelyeket az
Onkormanyzat nem tudott kifizetni tarsashazaknak. Korabban lekbtott forrasokrdl beszeliink,
amelyek szerzodessel rendelkeztek tarsashazak, de valamilyen oknal fogva ezt a tarsashazaknak nem
tudtuk elszamolni, nem tudtuk kifizetni, ezert ez a forras folszabadul. Tehat itt van 126.000.000
forint. Es a masik, ugye, az a 279.000.000 forintnyi tarsashazi tamogatasok celtartalek soron meglevo
dsszeg, amit most szinten altalanos tartalekba atvonunk, hogy ez a celtartalek sorra, ahogy en a
ertelmeztem a gazdasag ugyosztalynak a megszolalasat, es nagyon szivesen barmikor polgarmester
umak valaszolok az ilyen tipusu kerdeseire, hogy ez az a celtartalek sor, amit egyebkent azert
kepeztiink, hogy az egy, egyebkent, amit az ugyosztaly me nem latott pontosan, hogy milyen tipusu
kotelezettseggel rendelkezik az Onkormanyzat, es ennek a kitisztazasaig legyen arra fedezet, hogyha
itt tobbletforrast kell bevonni, akkor itt ez, ez rendelkezesre alljon. De mivel kitisztazasra kerult, hogy
nemhogy a 279 forint, 279.000.000 forintnyi hiany nincsen, hanem + 126.000.000 forintnyi van, ezert
ennek a 2 szamnak az egyenlege 410.000.000 forint az en szereny szamitasaim szerint. De a, nem
akarom a Gazdasagi Ugyosztaly kenyeret elvenni ebben a kerdeskorben, de nyugodtan szoljanak,
hogyha segitsegukre lehetek, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, kivannak szblni vagy vitatni barmit, vagy ez igy korrekt? Csak, hogy
tudjuk.

Horich Szilvia
Szamszaki reszehez tudok hozzaszolni, tehat ugye amit kepviseld ur emlitett, tehat csak azert
kerdeztem ra, mert jelenleg nines 400 millids eloiranyzatunk. Tehat ugye arrol beszelt, hogy a 400
millids eloiranyzat terhere. Tehat jelenleg ez a felszabadult 126.760.508 Ft eloiranyzat van, ami azert
nem tisztan tarsashazi visszateritendo es vissza nem teritendo, ugye ebben egy tuzfalfestesi palyazat
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is szerepel, illetve a „Vilagos kapualjak” tamogatasa is, ami okafogyotta valt. Es ugye annak idejen a
300.000.000 forintos tarsashazi tamogatasok tisztazasara elkulonitett celtartaleknak az egyenlege.
Abbol ugye nyar kozben 2 darab tarsashazi tamogatasra biztositasra kerult a fedezet, es ennek az
egyenlege 279.538.964 Ft, ez igy 406.299.472 Ft. Tehat en a szamszaki, a szamszaki reszhez kivanok
hozzaszolni, a szakmai resz az nem hozzank tartozik.

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Par meglatast megosztanek a Tisztelt
Kepviselo-testiilettel. Amit Voros Tamas kollega mond, az nem allja meg a helyet, azt kell hogy
mondjam. Tehat, hogy nem prejudikalunk, hanem pusztan a bizottsag tigyrendjenek megfelelden
kikiildtuk a napirendi javaslatot es az eloterjesztest, amelyhez tartozott, hogyha elolvasta kepviselo
ur, akkor pontosan latja, hogy amennyiben ma a Kepviselo-testulet ugy dont, hogy biztositja ezt a
fedezetet ezzel a koltsegvetesi atcsoportositassal, akkor tud donteni a bizottsag, es tud javaslatot tenni
a polgarmestemek tamogatas, tarsashazak tamogatasara. Az, hogy egyebkent itt Szilagy Demeter
kepviselo ur politikai felhanggal fuszerezve tarn, tamadja az iigyosztalyvezetot, ehhez most nem
szeretnek mit hozzafuzni. En kerem azt, hogy ettol ajovoben tartozkodjon! Az, hogy a VIII. kerulet
milyen allapotban van, errol, azt hiszem, az elso, ennek a ciklusnak az elso, az alakulo ulesen
beszeltiink, es azt hiszem, pont Juharos kepviselo ur mondta azt, hogy ez valoban egy hatvaneves
orokseg, hogy ilyen allapotban vannak a tarsashazak. De nekiink elsosorban a sajat tulajdonban allo
berhazainkkal kell foglalkozni, ugyhogy, ha mar prioritasokrol beszelgetunk, akkor azt kell, hogy
mondjam, hogy elsodleges szempontja ennek a tobbsegu Kepviseld-testuletnek, az a 100%-ban
onkormanyzati tulajdonban allo eptiletek karbantartasa es a lehetd legtobb lakas felujitasa ebben a
ciklusban, mert, hogyhajol emlekszemjol emlekszem esjol szamoltam, akkor mar 76 lakaspalyazat
zajlott le, illetve van most is folyamatban. Szerintem ez, iddaranyosan ez egy kivalo teljesitmeny
annak fenyeben, hogy milyen gazdasagi helyzetbe kerultiink a Kormany aldasos tevekenysegenek
kbszonhetoen. De valoban, azt viszont senki nem allitotta, hogy szamunkra nem fontosak a
tarsashazak, ne lenne fontos a veszelyelharitas. Nagyon is fontos, pontosan ezert is kapacitalta
nagyon a Penziigyi Ugyosztalyt, illetve a Gazdalkodasi Osztalyt, hogy minel elobb jarjunk a vegere
annak, hogy hogyan tudnank meg az idei evben forrasokat folszabaditani es donteni tarsashazi
tamogatasokrol. Ezt a munkat ezt elvegeztek, nagyon szepen koszonom nekik ezt a munkat! Es
pontosan emiatt fogunk tudni donteni a holnapi napon a Varosuzemeltetesi Bizottsag ulesen arrol,
hogy tamogatunk tobb mint egy tucat jozsefvarosi tarsashazat. En azt mondanam Szilagyi kepviselo
umak is, meg minden jelenlevo kepviselonek, hogy a jovo evi koltsegvetes targyalasanal kiemelt
figyelmet forditsunk arra, hogy legyen egy szemmel jol lathato, az ideinel nagyobb dsszeg tarsashazi
tamogatasra, de ez az osszeg ne legyen nagyobb annal, mint amit a sajat berhazaink es lakasaink
felujitasara forditunk. Szerintem ez ennek a tobbsegnek, amely a kormanyzo tobbseget alkotja ezen
az oldalon, a prioritasa, az a sajat tulajdonu hazaink es berlakasunk felujitasa, hogy minel tobb
jozsefvarosi juthasson berlakashoz kiilonbozo, nyilvan szocialis alapon, jo lenne piaci alapu berlakas
palyazat, palyazatot is bevezetni. Tehat, hogyha egy magasabb minosegu, nagyobb alapteruletu, de
enol, errol, ugye, gyakran fogunk meg beszelni a kozeljovoben. Szerintem erdemes errol hosszasan
beszelni testiileti ulesen, bizottsagi ulesen, meg azon kivul informalis modon is, mert abban van
felelossegunk, hogy amellett, hogy a tarsashazakat tamogatjuk a veszelyelharitasban, melyek bar
magantulajdonban allnak, de megiscsak van felelossegiink az allapotuk megovasaban es
megorzeseben. Es itt mondanam a Ferencz Orsolya kepviselo asszonynak is, hogy ugye, jovo ev elso
negyedeben szeretnem, hogyha megalkotnank az uj tarsashazi tamogatasokrol szolo rendeletet. Es,
ugye, en vegighallottam a forumot, a Tisztviseldtelepi forumot, es szerintem beszeljunk arrol, hogy
milyen lehetosegek vannak arra vonatkozoan, hogy hogyan tudnank kiszelesiteni ezt a dolgot, tehat
hogy hogyan tudnanak esetleg nemcsak tarsashazak es lakasszdvetkezetek palyazni, hanem hogyan
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tudnanak esetleg a Tisztviseldtelepi kertes hazas ovezetben elok is palyazni veszelyelharitasra.
Szerintem errol erdemes beszelnunk a kozeljbvoben. Most, mondom meg egyszer, most dontsunk,
kerem szepen a Tisztelt Testiiletet, errol az osszegrol, hogy holnap tudjunk donteni a tamogatasokrol,
es jbvo evi koltsegvetesben forditsunk erre is kiemelt figyelmet, csakugy, mint az ujabb palyazatokra,
mint a „Gangzbldites”-i es az ujra bevezetett „Vilagos kapualjak” palyazatra, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, kepviseld ur, Ferencz Orsolya kepviseld asszony jelentkezett szolasra
parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! En csak egyreszt, hat, nyilvan megkoszonom azt, hogyha ehhez a gondolathoz
kapok tamogatast a Testiilet mas tagjaitol is. Ez a gondolat, hogy ki kell boviteni a tarsashazi
felujitast, amit jelzem, az elozo vezetes alatt, a Kocsis Mate, illetve Sara Botond polgarmester
idejeben, ez evente 2.000.000.000 forintos altalanos tarsashazi felujitasi keret volt. Es meg akkor is
felmeriilt, hogy reszben a nehany lakasos, tehat tarsashaz, de mondjuk 2-3 lakasos tarsashaz, reszben
akar csaladi haz is, palyazhasson ezekre a keretekre. Tehat ez egy nagyon regi igeny, es mar akkor
azon dolgoztunk, hogy ezt be lehessen vezetni. En azt, nagyon orulok neki, hogyha ezt vegre
felkarolja a Testiilet. Nyilvan az elsodleges mindig a nagyon rossz allapotu, veszelyhelyzetben levo
tarsashazak. Adott esetben tarsashazaknal a kapualj belseje es a lepcsohaz is erdemes lenne, nem csak
a homlokzatok, hogy bevonjak ebbe a lehetosegbe, hiszen sokszor egy lepcsohaz vagy egy lift is
problemat jelenthet. Et majd vegig kell gondolni, de mindenesetre en annak drulnek, hogyha a kerete
az visszaemelkedne a korabbi eveknek a szintjere. Egyebkent itt a koltsegvetesi szamokat latva, ez
egyaltalan nem egy lehetetlen cel, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Vorbs Tamas kepviseld umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Vbros Tanias
Koszonom szepen a szot! En azt gondolom, Camara-Bereczki kepviselbtarsunk tevedesben van, hogy
a, ujkeletu a dolog. Ugyosztalyvezeto asszony nagyjabdl szinte be is arazta az On bizottsaganak a
sulyat, amikor elmondta, hogy nem csak arrdl fog donteni, vagy dbnthet, hogy ha a jelen eldterjesztes
elfogadasra keriil Kt. altal, donthet a bizottsag, hogy lehetosege van a tarsashazakat tamogatni, hanem
azt is elmondta, hogy 74-rdl ugy fog donteni, hogy elutasitja a palyazatot. Ha megse igy dontene a
bizottsag, nem igy dontene a bizottsag, akkor nem lenne fedezete ezeknek a palyazatoknak. En ezt
nem tartom tul szerencses mukbdesnek, tehat nem anol van szo, hogy a nem tudom en, az osszes
palyazati anyaghoz megfeleld forras itt van, es majd legfeljebb maradvany van, hanem hogy pont
annyira ad ma fedezetet, amennyire az On bizottsagnak elvileg dontesi joga van. Tehat magyarul, ezt
a dontest mar elvontak az On bizottsagatol igy ebben a pillanatban. Csak mondom. Ezert mondjuk,
regdta mondjuk, hogy erre a bizottsagra es erre a bizottsagi strukturara nincsen szukseg. Ratemek a
mddosito inditvanyainkra. Ugye, emlitettem a 13. havi fizetesnek a problematikajat. Javaslatunk az,
hogy a szocialis, egeszsegiigyi es nevelesi munkat vegzdk eves munkajanak elismeresere a jutalom az
keriiljbn kiegeszitesre a 13. havi fizetesiik, tehat a havi fizetesiiknek a szintjere. Javasoljuk tovabba,
hogy a koztisztasag helyzetenek javitasa erdekeben a JGK-nak 100.000.000 Ft osszegben
tbbbletforrast biztositson. Zarojelbe jegyzem meg, inkabb vegigmondom es utan. A kozbiztonsag
helyzetenek javitasardl gondoskodjon a Polgarmesteri Hivatal a Kbzterulet-feliigyelet
Ugyosztalyanak 10 fovel tortend letszambdviteserol, es rendelkezzen az ehhez sziikseges forras
hozzarendeleserol, illetve „Vilagos kapualjak” program kereteben 50.000.000 Ft keretosszegben
hirdesse meg a palyazatot a tarsashazak reszere kapubejaratainak megvilagitasa, valamit felujitasa
celjabol. Az osszesnel pedig a fedezet a ’21. evi kbltsegvetesrdl szolo bnkormanyzati rendelet
modositasa kovetkezteben felszabaditott 1.000.000.000 forint szabad maradvany. Ez lenne a
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tiszteletteljes javaslatom, ezt mindjart oda is adom a Tisztelt Hivatalvezetd Asszony reszere. Meg
azzal szeretnem ezt kiegesziteni, hogy ezek nem uj keletu eloterjeszteseink. Tehat ezekrol nem, nem
most hallanak eloszor, ezek az elmult evben dsszegyujtdtt, nem teljes koru. de nagyjabol, ugye, az
dsszeg fiiggvenyeben ujra a Tisztelt Kepviselo-testulet figyelmebe ajanlott modosito javaslataink,
amelyek azert keriiltek elutasitasra tbbb alkalommal is az Onok reszerol, mert azt allitottak, hogy
nincsen fedezet ezekre a fejlesztesekre, ezekre a kiilonbozo vagy juttatasokra, ami azert, mi is akkor
is mondtuk, hogy nem allja meg a helyet, es jelen pillanatban is kiderult, hiszen most mar mind az 1
mind a 2. napirendi pontban szoba kerult, hogy milyen uton-modon probaltak vagy, vagy, vagy nem
tudom, valamilyen oknal fogva nem sikeriilt felfedezniiik 1,4 milliard forint sorsat a koltsegvetesben,
ami most igy hirtelen decemberben megvilagosodott az Onok szamara. Am, Onok ezt nem a
keruletiek szamara, hanem valami politikai harcra szeretnek elkolteni. Mi ezt szeretnenk, hogyha ez a
jozsefvarosiaknal maradna, ez a penz, es azok az egyebkent korabbi juttatasok, korabbi
berkiegeszitesek, amelyek megvoltak a Fidesz-KDNP-es vezetes, Sara Botond utolsd eveben, illetve
Kocsis Mate polgarmestersege idejen, tehat az egeszsegiigyi-szocialis dolgozoknak a
berkiegeszitese, az ismetelten meglenne. Tekintettel arra, hogy polgarmester ur ezt megigerte, azt
mondta, hogy ez csak egy ideiglenes allapot, ami 2019 decembereben van, hogy nem kerult ez
kifizetesre, most mar eltelt 2 ev, ideje lenne, azt gondolom, gondoskodni ezekrol a tetelekrol. En
bizok benne, hogy tekintettel arra, hogy a forrasok rendelkezesre allnak iden, tekintettel arra, hogy
semmilyen olyan korulmeny nincsen, ami miatt attol kellene tartanunk, hogy ezt a penzt, ezt a jovo,
hacsak a valasztast nem vessziik annak, Satly kepviselo ur, akkor semmi olyan feladat nines az
Onkormanyzat elott, ami meggatolna vagy kihivas meggatolna ezeknek a penzeknek a kifizeteset,
koszonom!

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Szeretnem megkoszonni polgarmester umak, illetve a
Hivatal vezetesenek azt, hogy lehetove tette, hogy mondjuk ki, hat, 13. havi fizetest tudott kapni
minden hivatali dolgozd es intezmenyeink, cegeinkben dolgozo ember. Nagyon szepen koszonom az
osszes intezmenyunkben dolgozdnak, az osszes cegben dolgozo embemek az idei evi aldozatos
munkajat, es driildk neki, hogy sikeriilt megbecsulesunket kifejezni egy szinte teljes havi fizetessel.
Frakciovezetd urnak mondanam, hogy legyen szives jami a bizottsagi iilesekre, On a bizottsag
alelndke, az egyik alelnoke, ugyhogy szerintem erdemes lenne, ha latogatna ezeket a bizottsagi
iileseket. Amennyiben ertelmetlennek tartja, hogy ugy megismetelnem azt, amit tegnap mondtam,
nem kotelezo benne lenni 2 bizottsagban, kepviselo ur nyugodtan lemondhat a tagsagarol, es akkor
mar csak egy bizottsagban fog helyet foglalni, es legfeljebb csak arra nem fog eljami. De hogy, meg
egyszer, forditsuk komolyra szot! Tehat, hogy kozos munka, kozos siker, viccet felreteve,
dolgozzunk! Tehat nem, nemesak magyarazni kell folyamatosan, Tisztelt Kepviseldtarsak, hanem
kicsit dolgozzunk, vegyiik komolyabban egymast, es ilyenkor peldaul nem kvaterkazni kell, meg
rbhdgcselni, mint az altalanos iskola also tagozataban, hanem vegyiik komolyabban kicsit a dolgokat.
Aztan szerintem haladjunk! Nagyon tetszett, amit Ferencz Orsoly kepviselo asszony mondott,
ugyhogy remelem is, hogy tudunk, tudunk beszelni februar elejen errol a temarol. En nyitott vagyok
ra, nyitott vagyok ra, es aztan nyilvan lehet ebbol viccet csinalni, Tisztelt Fidesz-KDNP-s
kepviseldtarsak, de szerintem a tema azert ennel egy kicsit komolyabb. Igen, hat, koszonom, es akkor
boldog karacsonyt meg egyszer!

Piko Andras
Koszonom szepen, kepviselo ur! Az, amit most folytatunk, bar nem ugy tunik, a legklasszikusabb
politikai vita. A Fidesz-KDNP frakcio javaslatai, azok tiikrozik az o ertekrendjuket, es ezt szerintem
tiszteletben kell tartani. Koltsegvetesnel az a politikanak a lenyege, hogy mire szanunk penzt, es ok
47

tettek egy javaslatot, ez. Szerintem, ha mi tiszteletben tartjuk az d javaslataikat, marmint, hogy ezek
valid javaslatok, akkor nekik is tiszteletben kell tartani, hogy a kormanyzo tobbsegnek mashol
vannak a hangsulyai, masfele szeretnenek, peldaul a tarsashazak felujitasa mellett kiemelten
fontosnak tartjak azt, hogy az Onkormanyzat vagyona megbrzesre keriiljon, es azok az epiiletek,
illetve azok a lakasok, amelyek az Onkormanyzat tulajdonaban vannak, tehat kozossegi tulajdon is,
ami az Onkormanyzat kiemelt feladata, azokra ugyanennyit vagy meg tobbet tudjunk forditani. Arra,
hogy hova helyezi egy Kepviselo-testulet az aranyt, nem ad-hoc beterjesztesek alapjan kell donteni,
hanem fontos merlegeles alapjan, erre valo a koltsegvetes. Akkor, amikor tehat ezeket a
tiszteletremelto javaslatokat elbiraljuk, akkor arra kerem mindenkit, hogy vegyiik azt komolyan,
hogy egyebkent az egymassal vetelkedd politikai celok es ehhez rendelt eszkozok, formak
meghatarozasa, az tenyleg a koltsegvetesnek a feladata. Tehat nem az a baj, hogy ez ne, ezek ne
lennenek valid javaslatok vagy ne lehetnenek valid javaslatok, hanem azok, hogy nincsenek olyan
rendszerbe belehelyezve, amelyek egy onkormanyzat koltsegveteset meg kell, hogy hatarozzak, mire
szanunk es mire nem. Nem arrol van szo, hogy az eletveszely-elharitas ne lenne fontos, nem arrol van
szo, hogy ne lenne fontos a berezes. Egyebkent minden kormanyzo koalicionak ez egy kiemelt
feladata, gondolom, hogy a Kormanynak is. Nem tudom, hogy miert nem vezetik be, hogyha ekkora
nagy a gazdasagi novekedes, a 13. havi fizetest altalaban a kormanyzati szektorban, pedig
megtehetnek, gondolom en. Valoszinuleg valahol ott kell keresni a gondolkodast, meg az indokokat,
ahol, ahol altalaban minden kormanyzo tobbseg szokta, hogy merlegelni es priorizalni kell a
kulonbozd koltesek kozott. Mi peldaul biztosan legalabb ugyanannyit szeretnenk szanni, ha nem
tobbet, a sajat lakasainknak meg a sajat tarsashazainknak, a sajat hazainknak a felujitasara. Ezert
aztan azt szeretnem kemi a Tisztelt Kepviseloktol, hogy legyunk turelemmel, elottunk van meg 2
honap, nem fog tortenni olyan problema, nem tortenhet, amiben az Onkormanyzat ne tudna azonnal
intezkedni. Erre valo az altalanos tartalek, es a 2022-es koltsegvetesben pedig terjunk vissza ezekre a
kerdesekre, ugyhogy mikozben mondom, nem vitatom ezeknek a modosito javaslatoknak a
legitimitasat, azt kerem majd a kepviseloktol, hogy utasitsuk el oket, es helyezziik el majd a 2022-es
koltsegvetes vitajaba, Koszonom szepen! Satly Balazs frakciovezeto ur!

Satiy Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Elnezest kerek polgarmester urtol, hogy en nem a
konstruktivitas es az egyutterzes hangjan fogok szolni az ellenzeki kepviselotarsaimhoz. Azok a
javaslatok, amiket beterjesztettek, azok nagyon jol hangzo celokat szolgalnak, de egyben ki, azt is
kimutatjak, hogy vagy Vords kepviseldtarsamnak, aki beterjesztette, nines fogalma koltsegvetes
mukbdeserol, vagy nem egyeztetett Egry Attila kollegajaval, akinek feltetelezhetden van, hiszen
ennek a teriiletnek az alpolgarmestere volt. Vagy nem egyeztetett Szilagyi kepviseldtarsammal,
amikor a fejlesztesre szolgalo penzeket szeretne egy gombnyomassal elkolteni egyszeri mukodesi
eelokra. Nagyon-nagyon tamogathato celok termeszetesen, a JGK megerositese egyszeri
kiadasokkal, nagyon-nagyon tamogathato cel tovabbi statuszok letesitese a Kdzteriilet-felugyeletnel,
de ezt egy egyszeri bevetelbol kivanja finanszirozni december 16-an. Pillanat alatt. Ez, ezek egy
felhalmozasi bevetel, az 1.000.000.000 forint, amit megjelolt fedezetkent, az egy felhalmozasi
bevetel, hogyha ezt kiszorja az Onkormanyzat ezekre a javaslatokra, akkor ez volt, nines, es az
Onkormanyzat vagyonvesztest szenved el. Ezt egyebkent a, meg az Onok altal alkotott
vagyonrendelet is tiltja. Ezek a modosito javaslatok a koltsegvetes kereteben ertelmezhetetlenek, es
ertelmezhettek azert, es ertelmezhetetlenek azert is, mert egyebkent december 16-a van, ennek a
vegrehajtasa az idei evben az realisan nem kepzelheto el.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld urnak adorn meg a szot, parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nem szeretnem elvenni a gazdalkodasi vagy a gazdasagi
vezetonek a kenyeret, bocsanat, hogy a, hogy az az 1,4 milliardos celtartalek az mibol kepzodott?
Mert az egy dolog, hogy most egyebkent arrol fogunk donteni, hogy felhalmozasi sorra tesszuk ra, de
hogy ez mukodesbol kepzodott az en emlekeim szerint. Azert azt majd akkor nezzuk meg, hogy
pontosan mi, mibol mibol kepeztiik azt a celtartalekot, mert ugy lehet kontextusba helyezni ezt a
beszelgetest. Bar akkor is egyebkent azt gondolom, hogy vannak olyan celok, amiket a, es
egyertelmuen ezek kozott a celok kozott vannak, van szamtalan olyan cel, amit egyebkent ekkent
lehet ertelmezni, nem kifejezett mukodesi kiadaskent. A polgarmester ur szavaival teljes mertekben
egyet kell ertsek abban, amikor azt mondja, hogy egy politikai kozossegnek az ertek, ertekvalasztasat
tiikrozi az, hogy mire hogy szan penzt. Most akkor csak meg egyszer artikulalnam, hogy 50.000.000
Ft-ot nem fognak odajavasolni, hogy eletveszelyt haritsuk kell tarsashazaknal. A forras megvan, a
palyazatokat beadtak, es Onok most megis ugy dontenek, hogy 50.000.000 forintnyi tamogatast nem
itelnek oda ezeknek a tarsashazaknak, amelyek eletveszely-elharitas cimen kertek segitseget az
Onkormanyzattol. Ha ez egy ertekvalasztas, akkor valoban nem vagyunk egy platformon ebben. A
javaslatomat ennek tiikreben fonntartom, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Ferencz Orsolya kepviselo asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! En csak csatlakozva polgarmester urhoz, valoban ertekvalasztasokat latunk
ezekben a javaslatokban pro es kontra. Ennek kapcsan szeretnem jelezni, hogy peldaul az is, az is egy
erdekes felvetes, hogy ugye meg akarjak menteni a lakasallomanyt. En ugy tudom, hogy nagyon
jelentos mennyisegben kerult ingatlan eladasra, lakasok is, mikozben itt a kampanyban meg arrol volt
szo az Onok reszerol, hogy itt 1000 folotti, talan 1200 lakas van az Onkormanyzatnal, amit a
szorosszivu, gonosz fideszes onkormanyzati vezetes nem szeretne odaadni a raszoruloknak. Majd,
amikor egy nyilatkozataban szembesitettek ezzel polgarmester urat, akkor elismerte, hogy a
kampanyban az ember mast gondol a vilagrol, mint amit a, beulve a polgarmesteri szekbe valoban lat
az adatokbdl. Tehat ez az allitas sem volt a kampanyban igaz. A munkahoz meg annyit szeretnek
hozzatenni, hogy abszolut azt gondolom, hogy itt nem szorulunk ra arra, mi a fideszes kepviselok,
hogy minket barki munkara buzditson, mert vastagon kivesszuk a reszunket a munkabdl. De ha mar
itt tartunk, akkor fajlalom az ertekrend-valasztas jegyeben, hogy a mi idonkben 15-20.000.000 Ft is
evente jutott a Kabitoszeriigyi Egyeztetd Forum altal szervezett tevekenysegre. Nagyon komoly,
egyebkent Onok altal is elismert tevekenyseg zajlott. Pont Konczol David is ezt kifejtette egyebkent a
Kabitoszeriigyi Egyeztetd Forum egyik alakulo iilesen. Onok ezt a forumot ugyan atalakitottak, de ez,
ezzel egyutt egy fillert nem szannak dedikaltan erre a teruletre, hiszen semmilyen erdemi munka nem
folyik, azon kivul, hogy a lakok megkerdezese nelkiil akamak drogrehabilitacids kbzpontot nyitni
egy tarsashazban. Ugyhogy en azt gondolom, hogy valoban ertekrendek is iitkoznek, jo lenne egy
picit jobban megerteniiik, hogy mi mit miert javaslunk, mert ezek olyan javaslatok, amik ha be, ha
Onok befogadjak, az Onok nepszerusege fog tole noni, koszonom!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Megnyugtatom Satly kepviselo urat, lattam mar koltsegvetest, es
egyeztettem egyebkent Egry kepviselo urral is, es Onnek is ezt javaslom a hozzaszolasa tiikreben,
hogy egyeztessen tbbbet peldaul Egry kepviselo urral, es akkor valoszinuleg a koltsegvetesi
kerdesekben is jobban fel tudja magat vertezni. On ugyanis azt allitotta, hogy ezeket a kerdeseket az
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Onkormanyzat fejlesztesi teteleibol akarja elvonni. Ezek nem fejlesztesi forrasok, ezek soha nem
voltak dedikalva fejlesztesi forrasokra. Masreszrol, hogyha Onok arrol beszelnek, hogy a
koltsegvetesi kerdesekben ki a kompetens, 10 honapja nyomoznak 1,5 milliard forintot. Hat,
konyorgom az egre, ne, ne csinaljunk mar viccet ebbol a kerdesbol. Hat, ha Onok, a legkompetensebb
vezetok nem talalnak meg 1,5 milliard forintot 10 honapja? Es On a koltsegvetesi bizottsag elndke.
Ezt a folyamatot Onnek kellene a leginkabb nyomni a sajatjai koreben, hogy ezeket a kerdeseket
tisztazzak. Aztan nyilvan a forrasrol mar lehet donteni. Arrol beszeltek, hogy ez a 1,5 milliard forint
nem arra van, mar bocsasson meg, tehat On most a polgarmester urral vitatkozik, hogy fejleszteseket
hajtsanak beldle vegre, hanem arra, hogy majd nem tudjak, hogy mi fog jonni jovore. Hat, ez
mondjuk, ez ilyen szakmai allaspontnak izgalmas. De majd nem tudjak mi lesz, ezert inkabb ne
koltsuk el azt a tetelt, ami az idei koltsegvetesben kepzodott. Tehat nem arrol van szo, hogy itt
tartalekok feleleserol van szo, nem anol van szo, hogy ne latnank, hogy a jovo evi koltsegvetesi
bevetelek nagysagrendek hogy fognak alakulni, hiszen csak jobban fognak alakulni, egyet
mondhatok, mint az ideiek, es az ideiek is nagyon jol alakultak. Rekordszamu a koltsegvetesi
fdosszeg, az adobevetelek tobbe, tobb adobevetele lett a keriiletnek iden, mint, mint amivel szamolt.
Tehat nincsen lehetosege sem arra, hogy adott esetben ezek a forrasok a jovo evben ne alljanak
rendelkezesre, fuggetlenul attol, hogy ki fogja megnyemi ezt, legalabbis azt gondolom, hogy jo
esetben fiiggetlen attol, hogy ki nyeri meg a valasztast jovore. Ezek a koltsegvetesi penzek
rendelkezesre fognak allni. Oszinten szolva, azt gondolom, hogy az nem pusztan arrol van szo,
bocsanat, hogy ertekvalasztasa a 13. havi fizetes vagy sem. Ebben a keriiletben szokas volt.

Pik6 Andras
Nem csinaljak altalaban.

Voros Tanias
A Fidesz-KDNP-s vezetes ebben a keriiletben megcsinalta, minden evben. Es Onok elvettek, es azt
mondtak, hogy vissza fogjak epiteni. Most meg azt mondjak, hogy azert nem epitik vissza, inert
mashol se epitik vissza. Most itt Jozsefvarosrol beszeliink, nem tudom hogy Taktaharkanyban, nem
tudom Mezokovesden, Nagykanizsan, Szegeden milyenek a kulonbozo berezesi viszonyok a
december hdnapban. Oszinte szolva mersekelten erdekel. Ebben a keriiletben, ez a keriilet
megbecsiilte a dolgozoit ilyen modon, es Onok azt igertek, hogy tovabbra is meg fogjak. Majd
elvettek toluk, es igy mar ez most mar ha jol szamolom, a 3. olyan december, amikor nem kapjak meg
az Onok, Onok dontese nyoman ezek a dolgozok azt a jutalmat, amit korabban megkaptak. Na, ez az
ertekvalasztas, polgarmester ur. Es nem arrol van szo, hogy az Onkormanyzatban ne allnanak
rendelkezesre forrasok. Oriasi bizottsagokra, ha mar itt szoba keriilt a bizottsagi struktura, a multkori
testuleti iilesen Onok 3 bizottsagot tudtak felsorolni, amibe van erdemi munka. Majd ezt nyilvan
mashol ki fogjuk vesezni. Minek fenntartani ezeket a, ilyen koltsegeket? 2.000.000.000 forintnyi
ingatlant idegenitettek el. Semmi baj, na, abbol kene egyebkent fejleszteni, csak Satly kepviselo
umak mondom. Tehat abbol, abbol kellene a fejleszteseket vegrehajtani, nem a kiilonbozd
maradvanyosszegekbol, amik a mukodesbol keletkeztek, hanem az ingatlanertekesitesbol. Es lehet
azt mondani, hogy a tarsashazak nem olyan fontosak, de azert abban el a keriiletiek zome. Es lehet azt
mondani, hogy a berlakasok fontosak, de nem koltenek ra annyit, mint a Fidesz-KDNP-s idokben,
tehat az egesz, egesz egyszeruen, egesz egyszeruen megbukik. A berlakasokra es a
berlakas-felujitasra sokkal tobbet kolt a, koltott az elozd varosvezetes, mint Onok. Sokkal tobb lakas
ujult meg, es sokkal tobbet is forditott ra, es a koltsegvetesi szamok, ezek egyertelmuen bizonyitjak.
Nem kell elhinni a sajat maguk narrativajat, az sokat segit a valosag ertelmezeseben, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ha nem allnank neki az onkormanyzati hazak es az onkormanyzati lakasoknak a
rendbetetelere, es nem potolnank azt a munkat, amit Onok nem csinaltak meg, s ezzel diszkriminaltak
az onkormanyzati berlakasokban es az onkormanyzati hazakban eldket, akkor tizevente le kellene
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bontanunk 30-40 onkormanyzati hazat. Onok semmit nem csinaltak ezen a teren. Ovoda-felujitasra
200.000.000 forintot lobbizott ki, ismerjuk el, Kocsis Mate, amit aztan utana szepen el is vettek.
Biztos, hogy az ovodakra szukseg is volt. Most azokat az el nem vegzett felujitasokat kell bearaznunk
abbol az ingatlaneladasbol, amelyet, amelyet egyebkent tenyleg eszkozolnunk kell, mert
maskulonben nem, nem fognak mukodni az dvodak. Nemcsak azert, mert, mert az dvodak allapota
olyan, hanem azert mert a hatdsagi szabalyoknak meg kell felelnunk, ezeket el kell vegezniink ezeket
a munkakat. Eveken keresztiil nem vegeztek el. Hogyha elvegeztek, akkor azt a szegyent kell itt most
kozolniink, nyilvan errol majd szd lesz, hogy a Jazmin Utcai Ovodat felujitottak, majd utana
kiuritettek, bezartak az ovodat. Nem tudom, miert. Az Onkormanyzat, hogyha nem talal neki uj
funkciot, akkor, akkor vissza kell fizetniink az unids forrast. Egy csomd olyan dontest hoztak, ami
egyszeruen ep esszel erthetetlen ilyen szempontbol. En nem tudom, hogy hogyan lehetseges az, hogy
csak egyfajta hazat latott az elozo 10 ev, es ezek a tarsashazak voltak. A tarsashazak nagyon-nagyon
fontosak, de legalabb ugyanilyen fontosak azok a hazak es az abban elok, amelyek az Onkormanyzat
tulajdonaban vannak, es azok a lakasok es azok a berlok, akik az Onkormanyzattdl berlik a lakasaikat.
Drogrehabilitacids kozpontot akarunk tarsashazba? Ne haragudjanak, tenyleg, Onok dontottek arrol,
hogy egy onkormanyzati hazban, a Magdolna 33-ban fogjak letrehozni a drogambulanciat. Azt is
meg kell majd oldanunk. Nem tudom, hogy akkor mi volt az elkepzelesiik, es hogyan vitatkoztak
arrol. Azok a lakok miert erdemlik meg, meg miert volt az egy jo dontes, hogy a Magdolna 33-ba a
Fidesz beszavazott egy drogambulanciat? Beszeljunk enol is, jo? Koszonom szepen,
Camara-Bereczki Ferenc Miklos, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A kevesebb neha tobb. En ezt tudnam igy nagyvonalakban javasolni a fideszes frakciovezetd umak.
De hat, mindegy, mert ugyse figyel, de megszoktuk mar. Szilagyi kepviseld umak: tehat, hogy
szerintem rossz a szemiiveg, amin keresztiil nezni ezt, ezt a dontesi folyamatot. Tehat en azt
mondanam, hogy 87.000.000 forintunk van, amit fol tudunk osztani. Lett egy munka elvegzese altal.
Enol fogunk tudni holnap donteni, es inkabb ennek druljunk, hogy van ez a 87.000.000 Ft. On pedig
azt mondja, hogy 50.000.000 forinttai kevesebb. De, hogy igeny az mindig lesz, mert a hazak allapota
nagyon rossz, de jovore, en bizom abban, hogy egy, amit az elobb el is mondtam, egy nagyobb
osszeget fogunk tudni erre a celra forditani. De meg egyszer mondom: ez az dsszeg nem lehet
nagyobb annal, mint amit a sajat tulajdonu lakasaink felujitasara, illetve hazaink felujitasara koltiink.
En azt mondom, hogy holnap fogunk tudni donteni 87.000.000 forint felosztasarol tarsashazak
kozott, es ennek druljunk, es legyenek szivesek eljonni a bizottsagi iilesre, es dolgozzanak meg a
penzukert, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ferencz Orsolya kepviseld asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom! En nem szeretnem elvinni a vitat ebbe az iranyba, hogy most a drogrdl beszelgessiink,
mert nem errol van most szo, csak szeretnem, szeretnem jelezni, hogy keszseggel es orommel allunk
az ilyen tipusu vitak vagy beszelgetesek ele. Itt lenne most mar az ideje egyebkent. Mi nagyon
nyugodtan tud, tudunk elszamolni azzal az evtizeddel, amit magunk mogott hagytunk. Rengeteg
olyan, egyebkent orszagosan is peldaerteku programot hoztunk Jdzsefvarosba vagy inditottunk el itt,
amire fel lehet nezni, es erre ma mar nines forras, es Onok ezzel nem foglalkoznak. Ezen kivul a
Magdolna utcaban pedig, mert ugye a neveben, hogy ellatd, ellatd, nem ugyanilyen tevekenyseg, es
nem ugyanezzel a szerzodo partnerrel lett volna. Hozzateszem, hogy mereteben sem jelentett volna
akkorat, mint amit a Teleki teren. Es egyebkent pedig a Teleki teren a lakoknak az alairasgyujtese egy
egyertelmu valasz volt erre a helyzetre. Semmifele ilyen alairasgyujtes, pontosan amiatt, mert a, mert
az elozo vezetes kiszamithatd, tiszta, atlathato es rendparti drogpolitikat folytatott a keriiletben, nem
is tortent, tehat nem zajlott ilyen jellegu alairasgyujtest. Tehat itt azert ezt, ezt, azert mondom, hogy
51

ez egy bonyolultabb kerdes, keszseggel allok ele szamokkal, Excel-tablakkal, beszamolokkal, hajra!
De azt gondolom, hogy ne vigyuk el ebbe az iranyba most ezt a napirendi pontot, koszonom szepen!

Piko Andras
En, nem en hoztam, viszont akkor nagyon nagy szeretettel meghivom, amikor a Magdolna 33-ba
megyiink, mert hogy van egy ervenyes hatarozati javaslatunk. Gondolom, hogy On akkor
megszavazta ezt. Jdjjon el, erveljen az ott eldknek, hogy az ott miert lesz jo, jo? Koszonom szepen.'
Vords Tamas parancsoljon!

Vords Tanias
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En azt gondolom, hogy ezekben a kerdesekben rossz
nyomon jar, hogyha azt a kerdest szeretne valamilyen formaban elohozni itt az elozo varosvezetes
iigyei miatt. Olyan fejlodes, mint a Fidesz-KDNP alatt, es azt gondolom, ezt nehez lesz, nem tudom,
barmilyen kommunikacios narrativaval eltorolni a kollektiv emlekezetbol, nem volt ebben a
keriiletben. Azert legyunk tisztaban azzal, hogy elobb sorolta fel egy masik napirendi pontnal
Szilagyi kepviselotarsam, micsoda fejlesztesek valosultak meg az elmult evtizedben. Es az Onok
idejeben ez megalit. Es amikor arrol beszelnek, hogy, egyszer azt mondjak, hogy nincsen penz, most
meg azt mondjak, hogy rakjunk felre 1,5 milliard forintot. Tehat azert a 2 egy kommunikacios
szempontbol vagy nem valami diszkrepanciat azt nem, nem okoz Onok szerint ezekben a, ezekben a
mondatok kozben. Tehat ezt egyszerre tudjak mondani, hogy a kormanyzat elvesz, aztan jo, odaadja a
penzt a Kaptalanfuredre. Orultiink, hogy odaadta. En nem, tehat tenyleg, csaponganak es politikai
valaszokat adnakolyankerdesekre... Lehet azt mondani,hogy Onok szamara 13. havi fizetes, aznem
fontos. Mondjak azt, mert, mert akkor az egy vilagos beszed. Azt mondani, hogy fontos, de nem
adjuk meg, es egyebkent ez politikai, ez nem, nem tiszta, nem tiszta beszed. A tarsashazaknal pedig el
kell keseritsek mindenkit, holnap nem tudunk annak drulni, hogy ennyi penzt felszabaditanak,
87.000.000 forintot, mert ez nem elegseges osszeg. Nyilvan jobb, mint a semmi, tehat ahhoz a
nagy-nagy kerek 0-hoz kepest, amit eddig ezen a teren, kiilonosen ebben az evben produkaltak, ez
egy elorelepes. En nem mondom, de hat a be, a kerelmekhez viszonyitva nem sok. Es az az erv, hogy
azert ne legyen tobb, mert nem jut tobb berlakas-fejlesztesre sem, hat, ez egy ertelmezhetetlen, mar ne
haragudjanak. Tehat a, egyreszt az igenyek szintjen, de akkor koltsenek arra is tobbet, de az sincsen
benne. Hat, hogyha 87.000.000 Ft-ot gondolnak erre kolteni vagy mindket tetelre, en azt gondolom,
hogy az szegyenteljesen alacsony. Arrol meg plane ne beszeljiink, hogyha erre koltenek, akkor a
veszhelyzeti, veszhelyzeti kerelmekre meg miert nem. Tehat a veszhelyzeti veszelyelharftasra miert
nem koltenek? Nem koltenek, mert a kerelmek azok nem fedik le, a kerelmeket nem fedik le a
forrasok. Tehat nem prioritas Onok szamara a veszelyhelyzeti koltes. Lehet, hogy ez egy politikai
valasz On szerint, ez egy politikai kerdes, szerintem ez egyebkent netto szakmai dolog, hogy a
prioritaslistan mit tartunk a felujitasok vagy a keriiletfejlesztesnel fontosnak. Ez nem politikai kerdes.
Azt mondjuk, hogy egy tarsashaz bajba keriil, szeretnenk-e egyaltalan nekik palyazatokat adni vagy
nem? Mondhatjak Onok, hogy nem, csak akkor ne mondjak azt, hogy de szeretnek adni, de valdjaban
meg nem toltik fel penzzel ezeket a sorokat. En azt gondolom, hogy az a kiszamithatatlan es
egyebkent csapongo gazdasagi vezetetlenseg, ami a gazdasagi teren jellemzi az Onkormanyzatot, az
az Onok feleldssege. Tehat azert ahhoz, hogy fejlesztesek legyenek, ahhoz forrasokat kell biztositani.
A forrasokhoz dontesek kellenek. Es azert a korabbi idoszakban sem az volt, hogy allt a penzeszsak,
es csak ki kellett erte hajolni. Tehat azert ahhoz nagyon sok munka kellett. Gondoljanak csak a Teleki
ter felujitasara. Abszolut sajat forrasbol valosult meg. Tehat ezeket azert, es nyilvan munka elozi
meg. Lehet vitatkozni rajtuk, hogy jo vagy rossz, nem tetszik, tetszik, jo vagy, vagy funkciojaban
megfelelo vagy nem megfeleld, de ezek megvaldsult beruhazasok voltak, es sajat forrasbol. Es akkor
meg nem beszeltiink az europai unios es kormanyzati tamogatasbol megvalosulo Magdolna negyed
programrol. Rendkivul sok tarsashaz tudott, berhaz tudott megujulni. Es egyebkent Onok azt varjak
el egy fejlesztestol vagy fejlesztesektdl, hogy azokat finanszirozza meg mas. Hat, azert az egy, az a jo
eset, amikor mas megfmanszirozza, a Kormany vagy az Europai Unio, de ezeket a feladatokat
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Onoknek meg kene, legalabb el kene kezdeni, legalabb a programoknak meg kene valdsulni.
Semmijiik nincsen, polgarmester ur! Ad hoc dontesek vannak, fogalmuk nincsen arrol, hogy hogyan
fognak felujitani, mennyi tarsashazat, mennyi berlakast, mire fogjak kolteni. Lesz meg itt elottiink
eloterjesztes, ami ezt huzza ala. Onoknek lovese nincsen arrol, hogy maguk mit akamak kezdeni a
sajat valasztasi programjukkal es igereteikkel.

Piko Andras
Koszdnom szepen! Dontsek majd el, hogy a sajat forrasbol az jd-e vagy nem jo, jo? Mert a Somogyi
utcanal meg pont az volt a baj, hogy sajat forrasbol megy. Jo, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
asszony, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszdnom szepen! Csak az ertekkulonbsegre szeretnek reagalni, mely szerint nem szeretnenk 13.
havit adni, es ez olyba tunik, minthogyha a mi ertekeink kozott nem szerepelne a szocialis munkasok,
segito foglalkozasuak elismerese. Ketfelekeppen lehet jutalmazni. Egyik az univerzalis jutalmazas,
amikor mindenkinek egyseges jutalmat adok, azt mondom, hogy 13. havi, amennyit kerestel, annyit
kapsz jutalomul. A masik jutalmazasi forma, amikor a munkahelyi vezetd figyelembe veszi azt, hogy
adott kollega mennyi tett le az asztalra. Ahogy elmondtam, Onoknek atlagosan kaptak az
intezmenyben dolgozok fizetest, es a helyi vezetojiik, a felsovezeto eldonthette azt, hogy ki az, aki
tobbet huz, ki az, aki tbbb munkat vallalt iden, ki az, aki aldozatkepes, keszsegesebb volt es mondjuk
jobban reszt vett a pandemias helyzetben a munkaban. Ki az, aki esetleg kevesbe. Mivel iiltem ebbe a
nem tul kenyelmes szekbe, ami a Csaladsegito Szolgalat vezeteset jelentette, tudom, hogy ezek
nagyon kinos kerdesek tudnak lenni. Tudom, hogy egy vezetonek az univerzalis ellatast felvallalni,
az sokkal konnyebb. Mindenki megkapta, jdl van, engem se utalnak, mehetek haza. Na, de az
igazsagossag kerdese azert az benne van a pakliban. Vannak olyan kollegak, akit lehet, hogy arra
szeretne esetleg ravenni a vezetd, hogy egy masik keriiletben keressen maganak munkahelyet, vagy
egy mas munkahelyet valasszon, lehet, hogy inkabb papfrokkal kene foglalkoznia, nem emberekkel.
Bizony, ez munka kozben deriil ki. Nagyon igazsagosnak latom azt, es en, az en ertekrendembe ez
egy eleg jelentbs helyet foglal el, hogy a munka aranyaban kapjuk a juttatasokat, a munka aranyaban
kapjuk a dicseretet vagy a szidast, hogyha esetleg erre van szukseg. Tehat nem az univerzalis ellatasi
format valasztottuk, hanem egy aranylag magas kozeperteket belove, rabiztuk arra, aki valdban
ismeri a kollega munkajat, hogy dicseret vagy esetleg szidas legyen az, koszdnom!

Piko Andras
Koszdnom szepen! Meg mielott tovabb haladnank, ugye, itt tdbbszor is elhangzott az, hogy 0 forintot
koltottiink tarsashazi felujitasokra. Szeretnem a Tisztelt Kepviseldtarsaknak a figyelmet folhozni,
kulonosen a dontesnel, ugye, ezt egyszer mar elmondtuk, de akkor mondjuk el megis Ferencz
Orsolya kepviseld asszony kerdesere valaszolva, hogy 2021. evi eredeti koltsegvetesben osszesen
532.078.533 forintot biztositottunk tarsashazi tamogatasra. Koszdnom szepen, Szilagyi Demeter
kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Igen, es ebbdl 406.000.000 forint az, amirol most targyalunk, ami meg nem keriilt felhasznalasra.
Azt, a, nem akarom tovabb huzni ezt, mert tenyleg nem, nem gondolom, hogy ezen, tehat mert
teljesen egyertelmuen latszanak a kulbnbsegek a gond, gondolkodasmodban. Nem, en tenyleg nem
tudom azt elkepzelni, hogy milyen okbdl gondoljak azt, hogy tenyleg, amikor van, aki
eletveszely-elharitasra palyazik, akkor az nem egy tamogatandd cel, ugy, hogy egyebkent van ra
fbrras. Most itt dontiink 406.000.000 Ft altalnos tartalekba helyezeserol, de nyilvan ez az Onok szive
joga. En biztos, hogy tovabbra is fenntartom ezt a modosito inditvanyt. A masik, a masik resze pedig,
a masik pedig, hogy amit itt, amit itt alpolgarmester asszony elmondott, az en, azzal en teljes
mertekben egyetertek egyebkent, hogy kell, kell differencialni, es kell azon belul is igy motivalni es
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igy jutalmazni. Akkor lenne kerek ez a gondolatmenet, amit On vegigmondott, hogyha egyebkent az
a rendelkezesre allo forras, amit biztositanak erre a celra, az megegyezik azzal, minthogyha 13. havi
penzt adtak volna, mert akkor valoban lenne annak ertelme, amit mondott. Igy viszont csak egy kicsit
eltereli a figyelmet arrol, hogy igazabol nem adjak oda azt a penzt a dolgozoknak, mint amit
egyebkent korabbi, amit meg, megigertek. Arra nem kaptunk valaszt egyebkent, de igazabol
reszletkerdes mar, hogy ez az 1,4 milliard forintos celtartalek az milyen alapon kepzodott, de
gondolom, hogy ez akkor a valasz az, amit mi is mondtunk, es igy azert az a logikai kapcsolat, amit
folallitottak, az ugy nem all meg. Egy, de egyebkent is, hogyha azt vessziik, hogy ezt mukodesi tipusu
kiadasnak tekintik, es nem, es egyebkent az az 1,4 milliard is felhalmozasi oldalon keletkezett
celtartalek lett volna, akkor is egy helytallo dontes tud lenni az, hogy bizonyos kerdesben, amikor
egyebkent van egy ilyen szabad maradvanyunk, akkor olyan kiadasokat finanszirozzunk belole, ami a
jozsefvarosiak mindennapjait eldreviszi. Ugyhogy igazabol ez, ez egy ilyen technikai kerdes, hogy
honnan, hoi keletkezett ez a forras, milyen, milyen soron. Az egy masik kerdes, hogy mi milyen soron
akarjuk majd felhasznalni, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Itt a vitaban elhangzott egy par olyan mondat, amit szeretnem, hogyha
megvilagitana gazdasagi vezeto asszony. Az egyik az az 1,4 milliard, hogy ezt hogyan ertelmezzuk?
Tehat, hogy Onok penzt kerestek vagy, vagy, vagy, vagy mi volt? Tehat, ugye, erre itt volt egy
lekotott penz, tehat en nekem az a problemam, hogy a penz ugy tunik, minthogyha meglett volna,
csak le kellett kotni, ha jol ertem. Ezt azert vilagositsuk meg, mert itt mindig azt mondjak a fideszes
kollegak, hogy mi itt kovalygunk a hazban, es keressuk a penzt, minthogyha nem tudnank, hogy
egyebkent van-e penz vagy nincsen penz. Es ez, ne haragudjon, de Onokre nezve megalazo
megallapitas, Ezt nem szeretnem igy hagyni. A masik pedig szeretnem megkerdezni, hogy ez az
532.000.078.533 Ft ez az eredeti eldiranyzatban benne volt, es ebbe, ebbol 410 milliot nem koltottunk
el, vagy hogy van ez az egesz? Mert ugye, itt a fideszes kollegak ezt mondjak, ezt azert fiircsallnam.
Parancsoljanak!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! Az 1,4 milliard forintos fiiggo tetelek penzugyi rendezesere fedezet biztositasa
cimu celtartalekot a 2020. evi beszamolohoz kapcsolodoan kepeztiik. Az 1. modositasba keriilt a
koltsegvetesbe kotveny terhere. Tehat ez a kotveny bevetelebol keriilt finanszirozasra, ez a
celtartalek. Ugye, a kotvenynel pedig, hat, ez egy altalanos, ugy mondom, talan mondhatom,
altalanos ertekrend, hogy a kotveny terhere tartos kiadasokat es felhalmozasi kiadasokat, tehat
elsosorban vagyonnoveld kiadasokat ohajt finanszirozni az Onkormanyzat, tehat felhalmozasi
kiadasokra forditanank a megtakaritasokat. Ugye, ez az Onkormanyzat megtakaritasa, vagyona, ez
az, amire azt szoktak mondani, hogy ez a, hat, nem tudom, a kozbeszedben ez a csaladi eziist, amit
nem jo felelni. Neha rakenyszerul az ember, mukodesi kiadasokra felelni a csaladi vagyont, de semmi
szin alatt egy, nem egy jo irany. Tehat ezekre a felhalmozasi kiadasokra ohajtja az onkormanyzat a
kotveny bevetelet forditani. A Ferencz Orsolya kepviseld asszony kerdesere, ugye, valaszoltunk,
hogy az eredeti koltsegvetesben milyen eloiranyzatok szerepeltek es milyen osszegben. Ez igy
osszesen 532.078.533 Ft volt. Es a 3. modositas szerint, ahol ugye, ebben a maradvany terhere
biztositando fedezetek is benne voltak, a 3. modositas szerint kizarolag a tarsashazi tamogatasi
allomanybol a maradvanyos reszbol kerul elvonasra 90.877.811 Ft. Tehat igy a rendezessel is meg
mindig 481.351.390 Ft az eldiranyzat. Tehat igy nezunk ki most penziigyileg.

Piko Andras
Ennyit koltottiink?

Horich Szilvia
Ennyi all rendelkezesre, ennyi all rendelkezesre.
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Piko Andras
Jo, de, bocsanat ennyi all rendelkezesre. Ugye, azt azert nem vitatjuk, hogy korabban is allt
rendelkezesre penz. Mi mikor atvettuk, akkor meg mindig fizetjuk a 2019-es donteseket.

Horich Szilvia
Igen, igen.

Piko Andras
Tehat ne tegyunk ugy, hogy jaj Istenem, hahaha, nem koltottek el. Egry Attila, parancsoljon!

Horich Szilvia
Igen, bocsanat, meg a, meg az 1,4 milliarddal kapcsolatosan. Tehat, hogy a penz, a penz az megvolt
vagy megvan, hogy igy mondjam, tehat a penzt soha nem kerestiik. Sajnos a penzt biztositani kellett
ezeknek a fiiggo tetelek rendezesere fedezetkent, tehat erre forrast kellett biztosftanunk, mert
pontosan azt nem tudtuk, hogy mit kell, mihez kell eldiranyzatot is hozzarendelni, mert eloiranyzatra
kell fedezetet biztositani. Tehat a forras az megvolt, nem a penz kerestiik, a hibakat sem kerestiik.

Piko Andras
Ezert jo a kockas fuzet.

Horich Szilvia
Azok megvoltak, tehat azokat megtalaltuk, hanem a rendezeset, a rendezeset kerestiik. Es most a
megoldast. Es ahogy mar az elozo napirendnel elmondtam, most nagyon sok rendezetlen tetelt
kirendeztiink, egyedul ez az ovadekkok allomanya maradt rendezetlen tetelkent es arra mar, ahogy az
elozo napirendnel is elmondtam, annak a rendezesere tartjuk fonn osszegszeriien alatamasztva ezt a
400.000.000 forintot, amire most meg, ahogy elmondtam akkor is Onoknek, nem tudom meg
pontosan megmondani, hogy mennyire lesz szukseg, mert ez csak akkor tudjuk, ha a JGK-val
egyeztettunk, Opten-en atkutattuk. Akkor tudjuk megmondani, hogy mennyi visszafizetesi
kotelezettsegiink lesz, koszonom!

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

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nagyon oriiltem polgarmester ur kerdesenek, mert ugy latom,
hogy akkor most mar On is pontosan erti, hogy micsoda penziigyi jatek, mandver volt valdjaban
tavasszal a koltsegvetesbe betenni 1,4 milliard fiktiv tetelt ugy, hogy mar akkor egyebkent mindenki
tudta. hogy ezek nem eredmenyt erinto tetelek lesznek, hanem a merlegben torteno atsorolasok
rendezese kerdeskoret fogja erinteni, amelynek most egy reszet most mar bevallottan fol is
szabaditjuk, ugye. Es a bizottsagi megbeszelesen is, amikor errol valamilyen szinten targyaltunk,
akkor is elhangzott, hogy senki nem gondolja, hogy ezek erdemi kifizetest fognak jelenteni 1,4
milliard ertekben, csak ugy gondolta valami miatt a penziigyi teriilet, hogy erre 6 megkepzi ezt az
ugymond tartalekot, de ez elvont szabad penzt a koltsegvetesbol az idei evben, amelyet nem lehetett
semmire se felhasznalni, sem mukodesre, sem fejlesztesre. Es most akkor a penziigy teriilet
kinyilvanitasa alapjan visszakeriil ez az 1.000.000.000 forint oda, ahova valo, a koltsegvetes azon
reszebe, amely felhasznalhatd. Kivancsian varom a kovetkezo 400 millionak a sorsat, es azt
gondolom, hogyha az rendezbdik, akkor utana errol a kerdesrdl, es errol a manoverrol, errol lehet,
hogy erdemes lesz egy komolyabb szakmai vitat is lefolytatni, mert ez erdemben befolyasolta az ez
evi koltsegvetesnek a kiadasi sorat, erdemben befolyasolta a Jdzsefvarosi Onkormanyzat mozgasteret
es miikodesi lehetbseget, ugy, hogy a mai napig nem latjuk, hogy mik azok a tenyleges
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dokumentumok, amelyek indokoltak azt, hogy 1,4 milliard forintot kiemeljiink azon tetelekbol,
amellyel erdemben gazdalkodhat Jozsefvaros. Visszaterve gazdasagi vezetd asszonynak azon
nyilatkozatara, hogy az 1,4 milliard forint felhalmozasi dsszeg, akkor arra szeretnem kemi, hogy a
sajat eloterjeszteset nyissa ki a 89. oldalon, amit most targyal a Kepviselo-testulet, 89. kezzel irott
oldal, ahol a mukodesi jellegu cimzett tartalekok vannak. J61 lathato, gepelt szoveggel talalja meg,
gazdasagi vezeto asszony, a fuggo tetelek rendezesenek 1,4 milliardos erteket, amelyet aztan
osszegziink is mukodesi tartalek cimen. Mukodesi a kulcsszo. En azt gondolom, hogy akkor vagy
Onok konyveltek itt rossz helyre, vagy most adott egy teves tajekoztatast. Megint ott tartunk, Kedves
Gazdasagi Vezeto Asszony, hogy On nagy lendulettel, hatarozottan tesz egy kijelentest a Testiilet
fele, amelyet a dokumentumok es a valosag sem tamaszt ala. En azt gondolom, hogy ezt a tipusu
fogocskat en nem kivanom hosszan jatszani kepviselo-testuleti iilesen, ugyanis sem a kepviseloknek
sem a Testiiletnek bsszessegeben nem az a dolga, hogy az On allitasat darabrol-darabra megmerjiik es
vizsgaljuk, hogy az egy tenyszeru, valo allitas vagy eppen emlekezetbol, vagy mas okbol On eppen
nem talalta el a valosagot az allitasaval. Azt szeretnem kemi, es ezt kertem mar az elozo napirendnek
is a vegen: a szakmai nyilatkozatokat, amik a testuleti iilesen elhangzanak, ne befolyasoljak politikai
erdek, semmilyen politikai nyomasgyakorlas ne hasson szakmai velemenyre, foleg olyan, ami
szamszeru szakmai kinyilatkoztatas. Vonatkoztassuk el a 2 kerdest, vitatkozzunk politikai szinten a
politikai kerdesekrol, de azt szeretnem kemi, hogy a kbltsegvetest, a szamszaki kerdeseket, azokat
tenyszeriien ertekeljuk. Nem rossz valasz az a gazdasagi vezetd asszony reszerol, hogyha dszinten a
Testiiletnek ad egy tajekoztatast, miszerint ez mukodesi tetel, ahogy On ezt papiralapon
beterjesztette, es alairasa van, ala van frva On es ajegyzb asszony altal, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, megadom a szot Horich Szilvia gazdasagi vezetd asszonynak, parancsoljon!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! En pontosan ismerem az eldterjesztesunket, hiszen mi keszitettiik, de a Szilagyi
kepviselo umak nem ez volt a kerdese. Nem. Az volt a kerdese, hogy mibol biztositottuk erre a forrast
annak idejen, amikor letrehoztuk. En arra valaszoltam, es ahogy latjak, itt valoban mukodesi
celtartalekkent, mert szamvitelileg ide kellett tenniink a fuggo tetelek rendezesenek penzugyi fedezet
celtartalekat, latnak egy K betiit. Ez a forrast jelenti. Tehat annak idejen az 1. modositasba is, az is
visszakeresheto eldterjesztes, kotveny terhere biztositottuk a fedezetet. Es itt valoban kiadasi oldalon
mukodesi celtartalekkent szerepel, de a forrasa az egy finanszirozasi bevetel, a kotveny bevetele. Es
most innen vissziik el az eloiranyzatot, es innen javasoljuk, hogy egy szabad felhalmozasi
celtartalekot kepezziink. Tehat az eloiranyzat biztositas es a kifizetes egyebkent nem ugyanaz, tehat
en probalok szakmailag korrekt es helyt ado magyarazatot adni, de egyet ertsenek meg, amikor azt
mondtuk, azt mondja kepviselo ur, hogy a bizottsagi ulesen mondtuk, hogy velhetden nem fog
tenyleges kifizetest rend, rendezni vagy okozni ezek a tetelek rendezese, az nem ugyanaz, hogy nem
kell hozza eloiranyzatot biztositani. Ez 2 teljesen kiilonbozo dolog. Tehat az eloiranyzat biztositas es
a penzugyi rendezes, penzforgalmi rendezes is, ez elvalhat egymastol, es nagy valdszmiiseggel el is
fog valni. Tehat Szilagyi kepviselo ur kerdesere valaszolva megerdsitem: kotveny terhere
biztositottuk a fedezetet, koltsegvetesi rendelet 1. modositasa eldterjesztesben visszakeresheto, tehat
lathato, ugyanigy leirva szovegesen es az eloiranyzat, mukodesi celtartalekra tettuk, es most innen
vissziik el a forrast, es felhalmozasi celtartalekra tessziik, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Egry Attilanak adorn meg a szot, parancsoljon kepviselo ur!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nem ebben a kontextusban hangzott el ez a kijelentes,
bsszekdtjiik a szavakat most kulbnbozo jelentestartalommal, de meg igy sem adja ki azt a
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valosagtartalmat, amirol Onnek az On pozicidjabol tajekoztatni kene a Kepviseld-testiiletet. Az, hogy
ez a penz kotvenyben volt, teljesen irrelevans. Mukodesi penzt le lehet kotni bankbetetbe is es
kotvenybe is, es aztan vissza lehet valtani. Tehat az, hogy ez most kotvenybe volt, ez egy technikai
kerdes, de ha ez fejlesztesi penz, akkor ezt On azutan, hogy a kotvenyt visszavaltotta, nem
konyvelheti mukodesi tetelsorra. Akkor ez most szabalytalanul van benne a koltsegvetesben, mert
akkor azt a felhalmozasi tartalekra kellett volna konyvelnie es nem pedig a mukodesire. El kene
donteni, hogy akkor most az eleje az igaz a tortenetnek vagy a vege, de a kettot mar nem fogjuk tudni
osszekotni. Tok mindegy, hogy atment a kbtvenyen a penz, felhalmozasibol nem lehet attenni
mukodesire, vagy ha mukodesin van, akkor onnantol kezdve ne mondjuk azt, hogy mukodesi tetelt
nem lehet beldle kifizetni. Ha ez a helyes allapota, ahogy most van a konyvekben.

Piko Andras
Koszonom szepen! Bocsanat, konywizsgalo ur, parancsoljon konywizsgalo ur, hogyha kivan szolni.
Nekem az is jo, hogyha tolmacsoljak. Parancsoljon!

Dr. Printz Janos Karoly
Koszonom szepen! Kvazi megszolalt, szolitott, szolittattam. Erdeklodessel figyelem a vitat, es hat,
tulajdonkeppen az elhangzottak tiikrozik azt, ami a mi jelentesiinkben is megjelenik. Ha megnezzuk
az 5. oldalon levo levezetesunket, amibe a tartalekok valtozasa van, ott valoban egyertelmuen kitunik,
hogy a mukodesi celtartalekok csokkentesere ez a kilogo sor az oszlopba. Ugyanakkor a felhalmozasi
celtartalekok novelesere vonatkozik a javaslat, tehat egy ilyen atrendezes van az eldterjesztesben,
tehat ez a dolognak, azt hiszem, a lenyege, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom, koszonom szepen! Nem latok mast. Visszavonta kepviseld ur? Szavazas, igy van. Veres
Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom a szdt, kepviseld vagy illetve polgarmester ur! Csak azt szeretnem javasolni, hogy a
szavazas utan egy ebedszunetet tartson a Kepviselo-testulet, ha lehet.

Piko Andras
Mindenfelekeppen.

Veres Gabor
Ilyenkor ez elferne.

Piko Andras
Egry Attila kepviseld ur jelentkezett szolasra, ez meg, ez mar, ez mar, jo, nezzuk meg, parancsoljon!
Most fogja, utolso hozzaszolasa.

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Koszonom szepen konywizsgalo umak a megnyugtato szavait,
amellyel megerdsitette, hogy a vegjatek az az utolso lepes, miszerint most a mukodesi tetelt
atsoroljuk felhahnozasira, az szabalyos, ezzel egyetertunk, de nem errol beszelgetunk. Arrol van szo,
hogy most a tetel a mukodesi soron van, tehat abbdl lehet kolteni mukodesre es felhalmozasra is.
Ekkeppen az az ervrendszere a gazdalkodasi teruletnek, miszerint felhalmozasi vagy mukodesi
teteleket, amelyek a javaslatban szerepelnek, ebbol nem lehet fmanszirozni, az bizonyos szempontbol
tavolsagot tart a valosagtol. En azt gondolom, most mar zarjuk le ezt a vitat. En azt szeretnem kemi,
azt szeretnem javasolni, hogy en azt gondolom, nagyon-nagyon rossz iranyba haladunk, mert, mert
nagyon fontos lenne, es csak ismetelni tudom azt, hogy tenyszeru es objektiv tajekoztatast kapjon a
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Kepviseld-testulet. Ha ez nem tud, nem tudjuk biztositani, akkor azt gondolom, hogy itt, itt at kell
gondolni, hogy milyen lehetosegeket kell tenni annak erdekeben, hogy ez biztositasra keriiljon,
ugyanis ez elemi feltetele annak, hogy utana a Testulet egy, egy preciz es jo dontest tudjon hozni,
koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, megadom a szot jegyzo asszonynak! Torvenyessegi eszrevetele van.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot, polgarmesterur! Tisztelt Kepviseld-testulet! Kaptam 4, kaptunk 4 modosito
inditvanyt a rendelet-tervezethez Voros kepviseld urtol, ami az SZMSZ szerinti irasba foglalasnak
megfelel, azonban a torvenyesseginek nem. Nem szovegszeru, nem a rendelethez tett modosito
inditvany, valamint nines atvezetve a mellekleteken, tehat velemenyem szerint errol igy... Lehet,
igen, komoly, komoly. A koltsegvetesi rendelet resze a melleklet, az a jogszabaly resze, tehat anelkiil
donteni nem lehet. Ugy gondolom, hogy a Kepviselo-testuletnek mindazonaltal a modosito
inditvanyrol dontenie kell. En csak jelezni szerettem volna, hogy nem felel meg a modosito inditvany
az inditvanyokkal szemben tamasztott kovetelmenyeknek. Ha jdl ertettem, Szilagyi Demeter
kepviseld ur modosito inditvanya, az a hatarozati javaslat, a IV-eshez szdl, ugye, ahol a tarsashazi,
tarsashazaknak vissza nem teritendo tamogatasban... Azt ugy nem, azt hallottuk, hogy 300 milliot a
tarsashazaknak, de hogy hova? Es a mihez szol a modosito inditvany.

Piko Andras
Nagyon eld van keszitve. Kepviseld ur?

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Ugye, az szerepel az eloterjesztesben, hogy 87.000.000 forint ertekben
biztositunk fedezetet tarsashazi palyazatokra. Ezt a 87.000.000 forintot szeretnem 300.000.000 Ft-ra
megemelni mindenhol, ahol ez az eloterjesztesben szerepel, koszonom!

Piko Andras
Akkor ugyanaz a helyzet.
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dr. Sajtos Csilla
Akkor ez is a rendeletet erinti, tehat jelzem, hogy ez sem szovegszeru modosito inditvany.

Piko Andras
Jo, ugy fogunk szavazni, hogy vegigmegyunk a hatarozati javaslatokon, majd utana a rendelethez
befuzott, be, benyujtott modositdkrdl es utana magardl a rendeletrol. Voros Tamas kepviseld ur,
iigyrendije van, parancsoljon!

Voros Tamas
Szeretnem jelezni, hogy a kepviseloi jogositvanyoknak az a fajta csorbitasa, amit a Hivatal elkezdett
gyakorlatba iiltetni, az nem jogszabalyszeru, tehat a modosito inditvanyt termeszetes at kell vezetni,
es sajnalom, hogyha ezt tolem kell megtudnia, de ez a Tisztelt Hivatalnak a feladata a maganak a
modosito inditvanynak tokeletes rendeletet tartalmaznia nem kell. Ezt a Hivatalnak kell elkeszitenie,
hogyha ugy gondolja, hogy indokolt. Es nagyon-nagyon kivancsi lennek, egy felugyeleti eljarasban
megallnak-e az erveik, az itt elhangzott erveik a torvenyessegnek a kriteriumait teljesitenek-e. En
erdsen ketlem. Egyebkent nagyon orulok, hogy, inert a multkor az is vita volt, hogy egyaltalan lehet
ezekrol szavazni, hogy szavazasra fogjak bocsajtani az eldterjeszteseket vagy a modosito
javaslatainkat, nagyon helyes, nagyon helyes, hogy igy tesznek.

Piko Andras
Jegyzo Asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! az eszrevetelemet tovabbra is fenntartom, ugyanis hogyha a Kepviselo-testulet
ebben a formaban szavaz es csak egy egymondatos modosito inditvanyrol, akkor nem latja azt a
jogszabalyt, tehat nem tudja, hogy... Igen, a jegyzokonyvbe szerintem visszakereshetd az az
idopillanat, amikor a Hivatal vezetoje megkapta a modosito inditvanyt. Azota lehet, hogy egy ora sem
telt el. Azt mondom... Jo, rendben van! Azt gondolom, hogy ez nem 5 perc alatt vegrehajthatd,
hajthato feladat. Rendben!

Piko Andras
Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Ugyrendi. Azt javaslom, hogy a Kepviselo-testulet dbntsdn a modosito inditvanyok szandekardl, az
abban foglaltakrol, es azt kovetoen, a dontest kovetoen, amikor a rendeletrol szavazunk, ugye, azzal
modosul akkor a rendelet, akkor azt, ott meg fogjuk tisztelettel kemi a Hivatalt, hogy azt vezesse at az
anyagokon abban az esetben, hogyha ez pozitiv megerdsitest kap. Amennyiben nem, akkor nyilvan
az eredetirol fogunk szavazni. Azt gondolom, hogy ez nem egy, nem egy kivitelezhetetlen dolog,
koszonom!

Piko Andras
Igen, amikor jeleztem, hogy hogy fogunk szavazni, akkor pontosan ezt a megoldast javasoltam a
Tisztelt Kepviseloknek, ugy hogy a napirend vitajat lezarom, es kovetkezik a szavazas. Es eloszor
tehat a hatarozati javaslatokrdl fogunk szavazni, es a vegen fogunk eloszor a rendelethez erkezett
modosito javaslatokrol, majd utana ennek kapcsan, mddositas vagy elfogadva vagy nem, a modositott
vagy nem modositott rendeletrol. Tehat szavazasra bocsatom Budapest VIII. keriilet Szigony utca 39.
szam alatti lakoepiilet kiuritesevel kapcsolatos dontes meghozatalarol szold 1 pontbol allo I.
hatarozati javaslatot. Az elfogadasahoz minositett tbbbseg kell. Kerem, hogy szavazzunk!
Megallapitom, hogy 15 igen szavazattal, tartozkodas es nem szavazat nelkul elfogadtuk.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
650/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepulet kiuritesevel kapcsolatos dontes
meghozatalarol szolo 573/2021. (X.21.) szamu hatarozat modositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a 573/2021. (X.21.)
szamu hatarozatat az alabbiak szerint modositja:
" 2.) a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam alatti epiiletek
kiuritesehez kapcsolddd berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesitesehez sziikseges penzugyi
fedezetet az Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet
5.1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt eloiranyzati sorrol az allamhaztartason kivuli
felhalmozasi celu penzeszkozatadas kiemelt eloiranyzati sorra torteno atcsoportositassal
biztositja az alabbiak szerint:
Csokken a felujitas kiemelt eldiranyzata:
Tolnai L.u.37. szam alatti epiilet kiuritesehez kapcsolddd kiadasok -50.000.000 Ft
- Berkocsis u.30. szam alatti epiilet kiuritesehez kapcsolddd kiadasok -100.000.000 Ft
Nbvekszik az allamhaztartason kivuli felhalmozasi celu penzeszkozatadas eldiranyzat
minddsszesen 150.000.000 Ft osszeggel."

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
651/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepulet kiuritesevel kapcsolatos dontes
meghozatalarol szolo 574/2021. (X.21.) szamu hatarozat modositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a 574/2021. (X.21.)
szamu hatarozatat az alabbiak szerint modositja:
”3.) felhatalmazza a polgarmestert a 2.) pont szerinti eldiranyzat atcsoportositasok vegrehajtasara
es felkeri, hogy a valtozasokat az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.)
onkormanyzati rendeleten vezesse at."

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly
60

Piko Andras
A III. hatarozati javaslat, amely a Jozsefvarosi Ovodak tagdvodaiba wifi halozatanak kiepitesehez
kapcsolodo fedezet biztositasarol szol, minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk most.
15 igennel elfogadtuk ezt is, teljeskbruen, koszonom szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
652/2021. (XII. 16.) hatarozata

Jozsefvarosi Ovodak tagovodai Wifi halozatanak kiepitesehez kapcsolodo fedezet
biztositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a 2021. evi koltsegvetesben a Jozsefvarosi Ovodak tekinteteben uj beruhazasi feladatot hoz
letre ..Tagovodak Wifi halozatanak kiepitese” elnevezessel, melyhez a szukseges penziigyi
fedezetet dsszesen brutto 5.287.010 Ft osszegben biztositja.

2. a szukseges fedezetet brutto 4.332.855 Ft osszegben az Altalanos tartalekrol tortend
atcsoportositassal, valamint brutto 954.155 Ft osszegben az intezmeny kdltsegveteseben a
dologi kiadasokrdl tortend atcsoportositassal biztositja.
3. felkeri a polgarmestert az eloiranyzat modositasoknak az onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol
szdlo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten vald atvezetesere.
Felelos: polgarmester
Hataridd: a penziigyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Ovodak, Koltsegvetesi es Penziigyi
Ugyosztaly
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Piko Andras
Tarsashazi eletveszely elhantasa iranyulo palyazatok elbiralasahoz kapcsolodo vissza nem teritendo
tamogatas penziigyi fedezeterol szolo 2 pontbol allo IV. hatarozati javaslat kovetkezik. Ehhez van a
modositas, akkor itt eloszor a mddositasrol, igy van, tehat arrol dontiink eloszor, hogy megemeljuk-e
az eredetihez kepest, most csak kiilonbozetet nem tudom, de osszessegeben 300.000.000 Ft-ra, az
ehhez sziikseges penziigyi fedezetet. Kerem, hogy szavazzunk most. 9 tartozkodas 1 nem, 5 igen,
elutasitottuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
653/2021. (XII. 16.) hatarozata
(5 igen, 1 nem, 9 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testi'dete ugy dont, ugy dont, hogy nem fogadja el dr.
Szildgyi Demeter modosito inditvanydt, mely szerint az eloterjesztesben a tdrsashdzak tamogatasdra
vonatkozd 87 millid forintosfedezetet a Testiilet emelje meg 300 millid forintra mindenhol, ahol ez az
eloterjesztesben szerepel.

Pik6 Andras
Szavazasra bocsatom az V. hatarozati javaslatot egy 425/2020-as.. Ja, a negyesrol, bocsanat,
elfelejtettem. Most IV-esrol szavazunk, tehat az eredetirdl. Kerem, hogy szavazzunk most. 15 igennel
megallapitom, hogy elfogadtuk a IV-es hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
654/2021. (XII. 16.) hatarozata
tarsashazi eletveszely-elharitasra iranyulo palyazatok elbiralasahoz kapcsolodo vissza nem
teritendo tamogatas penziigyi fedezetenek biztositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
I. a "Tarsashazaknak vissza nem teritendo tamogatasa” koltsegvetesi feladatra az "Altalanos
tartalek" terhere 43.505.142 Ft osszegben fedezetet biztosit.

2. felkeri a polgarmestert az eldiranyzat atcsoportositasnak az onkormanyzat 2021.
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II.25.) onkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a penziigyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Piko Andras
Most az V-os hatarozati javaslat kovetkezik. 2020-as hatarozat veszelyhelyzeti polgarmesteri dontes
volt, modositasarol szol, minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 15 igennel
elfogadtuk ezt a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
655/2021. (XII. 16.) hatarozata
a 425/2020. (XII.17.) szamu hatarozat (veszelyhelyzeti Polgarmesteri Dontes) modositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a 425/2020. (XII. 17.)
szamu hatarozat 1. e) pontjat az alabbiak szerint modositja

"1. e) Belso Tankeriileti Kozpont reszere a 2021. evben 4.587.880 Ft tamogatast biztositok a
2017. marcius 1-jetdl a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-tol atvett dolgozok eves
cafeteria osszegere. Gondoskodom a tamogatasi szerzodes megkoteserol."
Felelds: polgarmester
Hatarido: a penzugyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Piko Andras
A VI. a JGK onkormanyzati tulajdonban levo ingatlan vagyonaval kapcsolatos vagyongazdalkodasi,
vagyonkezelesi feladatok ellatasarol szolo kozszolgaltatasi szerzodes 3. modositasarol szolo
hatarozati javaslatrol dontiink. 4 pontbol all, minositett tobbseg kell hozza. Ez nem, ez a, ez a VI-os.
Kerem, hogy szavazzunk most. 15 igennel elfogadtuk ezt is.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
656/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. onkormanyzati tulajdonban levo
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdalkodasi - vagyonkezelesi feladatok ellatasarol
szolo 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodes 3. modositasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. osszesen 31.500.000 Ft osszeget atcsoportosit a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
onkormanyzati tulajdonban levo ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdalkodasi vagyonkezelesi feladatok ellatasarol szolo 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodeseben az alabbiak
szerint:
- a 21105 cim viz - csatomadij kiadasok sor terhere 19.685.039 Ft + AFA (brutto 25.000.000 Ft)
osszeget, valamint a 21105 cim szemetszallitasi, kemenysepresi dij kiadasok sor terhere
2.362.205 Ft + AFA (brutto 3.000.000-Ft) osszeget atvezet a 21105 cim tarsashazi kozos koltseg
eloiranyzat sor javara,
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- a 21105 cim szemetszallitasi, kemenysepresi dij kiadasok sor terhere 1.574.803 Ft + AFA
(brutto 2.000.000-Ft) osszeget atvezet a 21105 cim tarsashazi felujitasi alap sor javara,
- a 21105 cim tarsashazi futesszolgaltatasi dij sor terhere brutto 1.500.000 Ft osszeget atvezet a
21105 cim tarsashazi kozos koltseg sor javara
2.

az 1. pontban felsorolt atcsoportositasokkal modositja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
onkormanyzati tulajdonban levo ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdalkodasi vagyonkezelesi feladatok ellatasarol szolo 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodeset az eloterjesztes
3.
sz. melleklete szerinti tartalommal.

3.

felkeri a polgarmestert az 1. pontban reszletezett atcsoportositasoknak az onkormanyzat 2021.
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.

4.

felhatalmazza a polgarmestert a 3. sz. melleklet szerinti kozszolgaltatasi szerzodes modositas
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a penziigyi fedezet biztositasara - 2021. december 16., a szerzodes alairasara 2021.
december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: a penziigyi fedezet biztositasara a Koltsegvetesi es
Penziigyi Ugyosztaly, a szerzodes modositasara a Gazdalkodasi Ugyosztaly

Piko Andras
Es vegiil a VII. hatarozati javaslat kovetkezik, 2 pontbol all fuggo tetelek rendezesenek penziigyi
fedezete celtartalek a targy. Mindsitett tobbseg. Kerem, hogy szavazzunk most! Koszonom szepen 11
igen, 1 nem, 3 tartozkodassal megallapitom, hogy elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
657/2021. (XII. 16.) hatarozata
a "Fuggo tetelek rendezesenek penziigyi fedezete celtartalek" felszabadithato osszegenek
atcsoportositasarol
(11 igen, 1 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. a "Fiiggo tetelek rendezesenek penziigyi fedezete celtartalek" koltsegvetesi eloiranyzat terhere
1.000.000.000 Ft osszegu felszabadithato eloiranyzatot atcsoportosit uj "Szabad Maradvany
felhalmozasi celtartalek" elnevezesu koltsegvetesi sorra.
2. felkeri a polgarmestert az 1. pontban szereplo atcsoportositasnak az Onkormanyzat 2021.
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.
Felelos: polgarmester
Hatarido: a penziigyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Piko Andras
Es akkor vegiil jon a rendelet. Ebben az esetben kiilon egyenkent szavazunk a modosito
jnditvanyokrol. Azt kerem, hogyjegyzd asszony segitsen nekem, es eloszor beolvassa jegyzd asszony
a modosito inditvany, tehat eloszor a modosito javaslatokrdl fogunk szavazni, jdjjon az elso.

dr. Sajtos Csilla
Az elso: javasolja a Kepviselo-testiiletnek Jdzsefvarosban szocialis, egeszsegiigyi es nevelesi munkat
vegzok eves munkajanak elismeresere 13. havi fizetes biztositson, melynek fedezetekent a 2021.
koltsegvetesrol szolo onkormanyzati rendelet modositasa kovetkezteben felszabaditott
1.000.000.000 szabad maradvany felhalmozasi celtartalekot jeldli meg.

Piko Andras
Kerem, hogy szavazzunk! 3 tartozkodas 8 nem, 4 igen elutasitottuk a modosito inditvanyt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
658/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 8 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el Vorbs
Tamas aldbbi modosito inditvanyat:
..javasolja a Kepviselo-testiiletnek, hogy
1. a Jozsejvdrosban a szocialis, egeszsegugyi es nevelesi munkat vegzok eves munkajanak
elismeresere 13. havi fizetest biztositson,
2. az 1. hatdrozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szolo onkormanyzati
rendelet modositasa kbvetkezteben felszabaditott 1 milliardforint szabad maradvanyfelhalmozasi
celtartalek."

Piko Andras
A 2. modosito javaslat kovetkezik.

dr. Sajtos Csilla
Kovetkezo: javasolja a Kepviselo-testiiletnek, hogy koztisztasag helyzetenek javitasa erdekeben a
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont reszere 100.000.000 Ft osszegben tobbletforrast biztositson
takaritasi feladatokra, a forras megjelolese ugyanaz, mint az elozd javaslatnal.

Piko Andras
Kerem, hogy szavazzunk! 4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas. elutasitottuk a modositast, a 3. kovetkezik.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
659/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el Voros
Tamas aldbbi modosito inditvanydt:
„javasolja a Kepviselo-testuletnek, hogy
I. a kdztisztasdg javitdsa erdekeben a Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont reszere 100 millid
forint bsszegben tobblet forrdst biztositson takaritdsi feladatokra,
2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szdld
dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint szabad
maradvdny felhalmozasi celtartalek."

dr. Sajtos Csilla
A kovetkezo javaslat: a kozbiztonsag helyzetenek javitasa erdekeben gondoskodjon a Polgarmesteri
Hivatal Kdzterulet-feliigyeleti Ugyosztalyanak 10 fovel torteno letszamboviteserol, es rendelkezzen
az ehhez sziikseges forras hozzarendeleserol. A forras ugyan, a forrasmegjelblese ugyanaz.

Piko Andras
Errol is mindsitett tobbseggel kell donteniink. Kerem, hogy szavazzunk! 4 igen, 4 nem es 1
tartozkodassal nem szavaztuk meg a modositast.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
660/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 4 nem, 7 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy nem fosadja el Tords
Tamas aldbbi modosito inditvanydt:
„javasolja a Kepviselo-testiiletnek, hogy
1. a kozbiztonsag javitdsa
erdekeben gondoskodjon
a Polgarmesteri Hivatal
Kozteriilet-felugyeleti Ugyosztalyanak 10 fovel torteno letszdmboviteserol, es rendelkezzen az
ehhez sziikseges forras hozzarendeleserol,
2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szdld
dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint szabad
maradvdny felhalmozasi celtartalek. ”

Piko Andras
Es akkor most kell, meg egy van, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
A 4. javaslat: a „Vilagos kapualjak” program kereteben 50, 50.000.000 Ft keretosszegben hirdesse
meg a palyazatot a tarsashazak reszere kapubejarataik megvilagitasa, valamint felujitasa celjabol. A
forrasmegjeloles ugyanaz, mint az elozoekben.

Pik6 Andras
Mindsitett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas, elutasitottuk a
modositast.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
661/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadja el Voros
Tamas aldbbi modosito inditvanyat
.Javasolja a Kepviselo-testilletnek, hogy
1. a .. Vildgos kapualjak” program kereteben 50 millid forint keretosszegben hirdesse meg a
Testulet a palyazatot tarsashazak reszere kapubejdrataik megvilagitdsa, valamint felujitdsa
celjabol,
2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szold
onkormanyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint szabad
maradvdnyfelhalmozdsi celtartalek. "

Pik6 Andras
Most vegul az eredeti 3 §-bol allo rendeletrol fogunk szavazni, az elfogadasahoz minositett tobbseg
sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzanak! Szilagyi Demeter es Egry Attila
kepviselb! 13 igen es 2 nem.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 13 IGEN, 2
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 39/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 2021. EVI KOLTSEGVETESROL SZOLO 5/2021.
(II. 25.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

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

Piko Andras
Koszonom, koszonom szepen! Egy ora ebedszunetet rendelek el, talalkozunk 14 ora 30-kor.

SZUNET 13.27-14.40
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Napirend 3. pontja
Javaslat az egyes adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek
modositasarol es hatalyba nem lepeserol szolo rendelet elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testulet! 14 ora 40 perc, folytatjuk a munkat. Megvan a hatarozatkepessegunk,
aztan majd csatlakoznak hozzank a hianyzok. A 3. napirendi pont kovetkezik, „Javaslat az egyes
adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek modositasarol es hatalyba nem
lepeserol szolo rendelet elfogadasara”. Ugye, arrol van szo, hogy Jozsefvaros Onkormanyzata
novelte volna 2022-ben a helyi adobevetelt, ami 360.000.000 forinttai novelte volna a mukodesi
bevetelunket. A meghosszabbitott adoemelesi tilalom, amelyet a dontes utan rendelt el a Kormany, a
mar elfogadott rendelet nem lep hatalyba. Az eloterjesztest a KPB, a Koltsegvetesi es Penziigyi
Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. Szobeli kiegeszitesem nines. Kerdezem, hogy
kepviseloi kerdesek megfogalmazodtak-e. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Segitsenek nekem ertelmezni, inert a, megmondom
oszinten, hogy nem volt teljesen vilagos, hogy a dontesunket kovetoen pontosan mi fog tortenni.
Tehat azt az adoemelesrol szolo rendeletet, amit a Testulet tobbsege elfogadott a legutobbi iilesen.
akkor ezt most hatalyon kivul helyezziik, vagy a hatalybalepese lesz 2023. januar 1 -je? Tehat, hogy
pontosan mi a jogtechnikai folyamat itt ebben? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld ur kerdese! Ugyanez. Konczol David kepviseld ur!

Konczol David
Koszonom szepen! Nekem nem direktbe feltetlenul ehhez az eloterjeszteshez lenne a kerdesem,
viszont itt a dijemelesi moratdriummal kapcsolatosan, hogy ugye, szeretnenk megalkotni a
mikromobilitasi eszkozoknek a szabalyozasanak a rendszeret, es hogy ez a dijemeles esetlegesen
kihat-e erre a szabalyozasra is, hogyha dijat szeretnenk a szolgaltatoktol beszedni? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy van-e meg mas kerdes, ha nines akkor jegyzo asszonyra
tekintek, az elso kerdesre valaszol.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A megalkotott, a rendelet-tervezet arrol szol, hogy a megalkotott rendeletek nem
lepnek hatalyba, tehat nem hatalyon kivul helyezziik, mert ugye nem tudjuk mert nem is lepett
hatalyba, hanem arrol rendelkezunk, hogy nem lepnek hatalyba. Figyelemmel arra, hogy nem
tudhatjuk, hogy mikor lesz erre lehetoseg, hogy hatalyba lepjenek, a hatalyba lepteto rendelkezesrdl
nem rendelkezunk ebben a rendelet-tervezetben, ha, ha elkovetkezik az ido, amikor lehet errol
rendelkezni, akkor ugye behozzuk modositaskent. Konczol kepviseld ur kerdesere azt tudom
valaszolni, hogy ugye, itt a mikromobilitasi pontokkal kapcsolatban, ugye, ezt az egy, egyfajta
kozterulet-hasznalati, kozteriilet-hasznalatot jelentene, ami kdzteriilet-hasznalati dij meghatarozasat
sziiks, lenne hozza szuks, na, tehat kdzteriilet-hasznalati dij meghatarozasara lenne sziikseg, ugyanis
a jelenlegi rendeletiinkben ilyen kdzteriilet-hasznalati mod es ahhoz kapcsolodo dijtetel nines, ezert
ezt a dijat most jelen, tehat a rendeletet megtudnank alkotni, de nem tudjuk hatalyba leptetni.
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Piko Andras
Koszonom szepen! Szilagyi Demeter kepviseld ur jelezte, hogy szolni kivan, ugye, nem zartam le a
kerdeseket, tehat meg kerdesre van lehetoseg. Kerdezne kepviseld ur? Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Akkor ez most azt jelenti az en olvasatomban, hogy ugye, amit ott legutobb
elfogadtunk, a legutobbi testuleti ulesen, az rendelkezett egyebkent egy bizonyos savban
adocsokkentesrol. Akkor ezzel egyiddben az sem lep hatalyba? Mert ugye, adocsokkentesre nem
vonatkozik a moratorium, tehat egyebkent azt az adot csokkenteni lehetne, de hogyha az egesz
rendeletnek a hatalyon vagy a hatalyba nem lepteteserol dontunk, akkor ez a rendelkezes sem lep
hatalyba, ezt en jol ertem?

Piko Andras
Kerunk idot a valaszra. Satly Balazs kepviseld ur, parancsoljon! Frakciovezeto ur!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Nekem is kerdesem lenne, csak a tisztanlatas vegett. Ugye, eredetileg 2020., igen,
2020-ban dontott eloszor az Onkormanyzat ezekrol a mddositasokrol, majd akkor jott az elso ilyen
moratorium, es meg polgarmesteri dontessel a rendelet modositasra kerult, de abban szeretnem a
jegyzo asszony tajekoztatasat kemi, hogy ugye, rosszul gondolom azt, hogy akkor az a rendelet ugy
lett modositva, hogy egyebkent ’22-ben hatalyba lep.

Piko Andras
Igy van.

Satly Balazs
Es az a rendelet pedig, amit az elozo ulesen fogadtunk el, azt annulalta-e, illetve hogyha most az nem
lep hatalyba, akkor ez az elhalasztas ez megtortenik-e valojaban? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, jegyzo asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Az ugymond csokkentes sem tud hatalyba lepni, mert ugye a 2019-es
mertekhez kell viszonyitani, es az a csokkentes, ami a tavaly megalkotott rendelet szerinti

Piko Andras
Azt nem... (a tovdbbiakban nem erthetd)

dr. Sajtos Csilla
Igen, de, de ahhoz jelentett volna csokkentest, viszont a ’ 19-eshez kepest emelest, tehat emiatt ugye,
azt sem lehet hatalyba leptetni, ez az egyik. A masik pedig, jogtechnikailag, ugye, annak a korabbi
’22. januar 1-jen hatalyba lepest, azt az elozo rendeletnel mar kodifikacidval megoldottuk. Ez most
azt jelenti, hogy, nem, tehat, hogy nem lep hatalyba egyik rendeletunk se. Amikor mod lesz adok
szabalyozasara, akkor azt kodifikacidval kell megoldani, hogy teljesen uj rendeletet alkotunk vagy
ezeknek a hatalybalepteteserol rendelkezunk.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e tovabbi kerdes. Amennyiben van,
Szilagyi Demeter kepviseld urnak megadom a szot, es ezt a...
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dr. Szilagyi Demeter
Csak meg azt segitsenek nekem ertelmezni, hogy rendelet 1. § 2., 1. es 2. § (2) bekezdeset hatalyba
leptetjuk, hogy ez, erre miert nem vonatkozik a kormanyrendelet?

Piko Andras
Bocsanat, most egyszerre, egyszerre szeretnem osszegyujteni az osszes kerdest, es aztan, utana
lezamam. Van-e meg kerdes, Tisztelt Kepviselok? Amennyiben nines, akkor lezartam a kerdeseket,
es akkor jojjon meg ez a valasz.

dr. Sajtos Csilla
Bocsanat, az 1. § (2) bekezdese az, nem erinti a dijakat, tehat ott egy kozponti jogszabaly valtozas
miatt pontositani kellett az elnevezest, a megnevezest. Ez igy elfogadhato? Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, kinyitjuk a napirendi vitat, kerdezem a Tisztelt Frakcidvezetoket, hogy
kivannak-e hozzaszolni. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon. Frakciovezetd ur!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! A multkori testuleti ulesen dontott a Testulet a vonatkozd adoknak az
emeleserol, illetve egy szuk kor, illetve szuk tartomany szamara, merettartomanyu ingatlannal
rendelkezd vallalkozas szamara csokkentesrol. En azt gondolom, hogy alapvetden nagyon szerencses
helyzetben vagyunk, vagy legalabbis a keruleti vallalkozok, hogy ezek a terhek iden sem tudnak
erdemben emelkedni. En azt gondolom, hogy mind az ittlevoknek, mind ugy altalaban mindenkinek,
figyelemmel kell lenni arra, hogy nehez helyzetet elnek at a vallalkozok, es kiilonosen szerencses,
hogy a Kormany tamogatja ezeket a vallalkozasokat, es megvedi oket azoktol a tervektol, amelyek az
addk emeleserol szolnak. Szerintiink ez egy helyes dontes igy, es oruliink, hogy bekbvetkezett,
kdszdndm.d!

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

Satly Balazs
Koszonom szepen, en nem ertek egyet Voros Tamassal, szerintem ez teljes mertekben szerencsetlen
dontes, 300.000.000 Ft-ot huz ki a jdzsefvarosi polgarok zsebebol a Kormany intezkedese, mas
penzebol konnyu jdtekonykodni, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom! Kinyitom a vitat, most kepviseloi hozzaszolasok jonnek. Konczol David kepviseld ur,
parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen, polgarmester ur! Egy olyan, a kerdesemhez kapcsolddva, akkor egy olyan
javaslatot szeretnek tenni, hogy a kovetkezo testuleti ulesen tehat legyen egy olyan napirendi pont,
ahol a lehetosegeinket targyaljuk annak erdekeben, hogy egy hatarozat formajaban fogalmazzunk
meg egy levelet, amit polgarmester ur el tud kuldeni az illetekes miniszterium szamara, hogy az ilyen
szabalyozasoknal engedjek meg a dijak megall, megallapitasat es eletbe tudjon lepni a rendeletiink, es
meg tudjuk alkothatni a mikromobilitasi pontokra valo szabalyozas. Es azt szeretnem kemi az
ellenzeki kepviselotarsaimtol, hogy ezt a levelet majd ok is tamogassak, ezt a hatarozatot, hogy, inert
szerintem ez mindannyiunk erdeke, hogy ezek a kaoszos dolgok rendezodjenek a keriiletben, amiket
ezek a mikromobilitasi eszkozok jelentenek, koszonom!
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Piko Andras
Ez felterjesztesi joggal valo elest jelent, megnezzuk ennek a lehetosegeit, es akkor a januari
kepviseld-testuleti (ilesen visszaterhetunk ra. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Valdban a kiilonbozo rollerek kdzteriileti allapota, csak gyorsan reflektalva, igen,
ketsegbeejto. ennel mar csak egy rosszabb van, az a fajta zurzavar, amit ezzel kapcsolatban az
Onkormanyzat mikromobilitasi pontok tekinteteben vegez. Tehat teljesen abszurd modon kezeli a
donteshozatali mechanizmusokat, de hat erre majd kesobb nyilvan ki fogunk tudni kemi, temi. Satly
kepviseld ur, meg kell nyugtassam, nem veszi ki a Kormany a penzt a jdzsefvarosiak zsebebol! Pont
ott hagyja ezeknel a vallalkozasoknal, zommel kisvallalkozok, zommel keriiletieknek adnak munkat,
ugyhogy, vagy maguk is keriiletiek, ugyhogy ennek csak drulni lehet. En azt gondolom, hogy
osztozzon On is ezekben a jo hirekben, es ismerje el, hogyha valami jo iranyba fordul, koszonom!.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy van-e meg hozzaszdlas. Amennyiben nines, ugy lezarom a
napirend vitajat, es szavazas kovetkezik. Szavazasra bocsatom ,,Az egyes addjogi targyu
onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek mddositasardl es hatalyba nem lepeserdl” szolo 3
§-bdl allo rendeletet, az elfogadasahoz minositett tbbbseg kell. Kerde, kerem a Tisztelt Kepviseldket,
hogy szavazzunk most! Kapcsoljuk ki a..., 12 igen szavazattal elfogadtuk a rendeletet.
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 12 IGEN, 0
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 40/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ EGYES
ADOJOGI TARGYU
ONKORMANYZATI
RENDELETEK
EGYES
RENDELKEZESEINEK
MODOSITASAROL ES HATALYBA NEM LEPESEROL.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly Adoiigyi
Iroda, Jogi Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 4. pontja
Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester

Piko Andras
A 4. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Corvin aruhaz homlokzat-felujitas
tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara”. Ez egy honappal ezelott is itt fekiidt a
Kepviselo-testiilet asztalan, ez az eloterjesztes, kibovitve a reszletes informaciokkal visszahoztuk.
Akkor arrol beruhazast finanszirozo bank elutasitasa miatt meghiusult, ezert az Onkormanyzatnak az
erre a celra kapott kozponti tamogatast vissza kell fizetnie, errol dont a Testiilet. Tajekoztatom a
kepviseldtarsaimat, hogy az eloterjesztest 2021. december 10-en penteken potkezbesitessel kaptak
meg, az eloterjesztest, a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat
megnyitom es szobeli kiegeszitesem nines ehhez. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy kerdesuk
van-e. Amennyiben nines a kerdeseket lezarom. Kerdezem a kepviseldcsoportok vezetdit, hogy
kivannak-e hozzaszolni. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nem sok ujdonsag keriilt bele ahhoz kepest, amit
legutdbbi alkalommal leirtak, meg elmondtak. Az latszik, hogy nem kezdemenyeztek semmilyen
olyan dontest, hogy peldaul a kormany-hatarozatot valtoztassak meg annak erdekeben, hogy a
felhasznalas modja maskent legyen. Tovabbra is az a benyomasom es az allaspontom ezzel
kapcsolatban, hogy egesz egyszeruen hagyjak veszni ezt a 300.000.000 Ft-ot. Most, hogy ennek mi a
hatter oka, azt vagy elmondjak vagy nem mondjak el, de, de azert ez most mar tenyleg egy olyan
sormintaba illik bele, aminek a vegen azert 4.000.000.000 forintnyi kiilonbozo tamogatasokrol vagy
lemondtak, vagy elbalfacankodtak, vagy nem sikerult megoldani, hogy a, hogy felhasznalasra
keruljon, es ez, azt gondolom, hogy ez szomoru. Megert volna ez az iigy is annyit, hogy
foglalkozzanak vele es dolgozzanak rajta, es minden olyan kovet megmozgassanak, aminek a vegen
ezt a tamogatast, ami itt van Jozsefvarosnak jelenleg is a szamlajan, ez folhasznalhato lett volna egy,
egy megfelelo celra. Ugyhogy, ugyhogy nem tudom, nem tudom tamogatni ezt az eloterjesztest, mert.
mert egesz egyszeruen ez annak a beismerese, hogy nem, el tudunk engedni 300.000.000 Ft-ot csak
igy. Nyilvan azt latva, hogy, azt latva, hogy milyen forrasokkal rendelkezik az Onkormanyzat, meg
azt latva, hogy hogyan teszik jobbra-balra a kiilonbozo forrasokat, akar meg indokolhatonak,
indokolhatonak is tunne, hogy errol le lehet mondani. En szerintem nem az, a Palotanegyedben
sziikseg lenne erre a forrasra, akar a Corvin Aruhaz megujitasahoz, akar valamilyen mas celra, es kar,
hogy nem tettek meg mindent annak erdekeben, hogy ez, hogy ez itt maradjon. Az eloterjesztest
ebben a formaban nem tudom igy elfogadni, nem tudom tamogatni.

Piko Andras
Koszonom szepen! Satly Balazs frakcidvezeto ur! Nem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy
van-e hozzaszolasuk. Nekem lenne. Szerintem az eloterjesztes eleg reszletesen, kifejtden leirja azt,
hogy az Onkormanyzat mi mindent tett meg annak erdekeben, hogy a nem altala hozott, hanem
hozott dontest modositsa vagy, vagy megvaltoztassa. Kdnnyti azt mondani, hogy amikor az Allam
hoz egy dontest, vagy barmelyik szerve, akkor, akkor jarjuk ki. Megprobaltuk, nekiink nem sikerult,
nyilvan ennek vannak politikai okai is, es ez a legocskabb trukk, illetve csapda, hogyha a masok altal
felallitott csapdaba bele kell, hogy setaljon az Onkormanyzat, majd utana szamon kerik, hogy miert
setalt bele. Nem tudjuk ezt a helyzetet megoldani. Igaz, nem is kaptunk ra semmilyen segitseget,
ugyhogy szerintem engedjuk el ezt a tortenetet. Radai Daniel kepviseld ur, parancsoljon!
Alpolgarmester ur!

Radai Daniel
Koszonom, polgarmester ur! Miutan nem egyertelmu szamomra, hogy hogyan, tehat arrol nines vita,
hogy a Palotanegyednek sziiksege van a 300.000.000 Ft tobblettamogatasra, arrol sines vita, hogy a
keriiletbe ne lehetne alapvetoen forditani korlatlan mennyisegu fejlesztesi forrast gyakorlatilag, eleg
hogyha csak az onkormanyzati berhazakat nezzuk, de a kozteruletekrol meg nem is beszeltem.
Kepviseld ur, hogyan? Ez egy celzott tamogatas volt, hogyan gondolja, hogy kepzeli el, hogy
kepzelte volna el, hogy ezt a penzt a Palotanegyed szamara mashogy felhasznaljuk? Koszonom!

Piko Andras
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Nehezen tudom, koszonom a szot, polgarmester ur, nehezen tudom ertelmezni Szilagyi kepviseld ur
hozzaszolasat, mert hiszen 6 jogasz, tehat pontosan tisztaban van azzal, hogy celzott tamogatast nem
lehet, nem, nem szabadon felhasznalhato, de szivesen vessziik, hogyha a kovetkezo kormanyiiles
esetleg dont 300.000.000 Ft szabad felhasznalasardl Jdzsefvaros reszere. Hogyha ezt el tudjak intezni
akkor nagyon-nagyon megkoszonjiik!

Piko Andras
Ehhez csatlakozom en is. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Tudom, hogy tul sok fejleszteshez nem volt szerencsejiik, de, es a keruletieknek sem, de azert olyat
mar latott a vilagtortenelem, hogy telepules vagy tamogat, tehat tamogatasi szerzodes, telepuleskepi
tamogatasi szerzodes, talan pont ez a terminus technikusa, de ha nem, akkor igazabol nem is ez a
lenyeg. Tamogatasi szerzodes kereteben vagy szerzodes kereteben egy beruhazo kozcelokat tamogat.
Nagyon sok esetben ujult meg ilyen mddon kozteriilet Jdzsefvarosban, de hat, nyilvan nem feltetlenul
ezen forrasnak a kereteben, de ezen forras felhasznalasa erdekeben a beruhazoval valo targyalasokat
kovetoen lehetett volna kieszkozolni olyan, azt gondolom, mindenki szamara, mindenkinek az
erdeket szolgalo szerzodest, ami megengedte volna. Nyilvan ehhez modositani kellett volna az
eredeti tamogatasi szerzodest, hogyha nem felhasznalhato az eredeti formajaban, de en azt gondolom,
es latjuk itt a kronologiabol is fakadoan, hogy itt erdemi lepesek, tehat neha elkuldenek egy-egy
e-mailt, meg keresnek valakit telefonon, tehat most komolyan ennyit ert ez a penz?

Piko Andras
Nem tudom, hogy az erto olvasas az mennyire? Tehat van egy eloterjesztes...
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Voros Tamas
Elso korben peldaul az SZMSZ erto olvasasat javasolom polgarmester urnak, mert most eppen en
nalam van a szo, es akkor utana majd nyilvanvaloan kifejtheti az allaspontjat. En azt gondolom, hogy
ez egy kudarc, tehat minden olyan forras, amit vissza kell adnia az Onkormanyzatnak, amit nem tud
felhasznalni, az egy kudarc, hat sikerkent nem lehet ertelmezni. Es lehet azt mondani, nyilvan a
felelosseget N+l-edszerre is, a gonosz kormanyra tolni, meg a Fideszre, de most mar tenyleg
hanyadik olyan alkalom, amikor forrastol esik el a keriilet? Es mar megint termeszetesen a Fidesz
hibas! Hat, komolyan Onok, nem Onok kormanyozzak ezt a keriileti hajot 2019-ben? Onnan lehet
tudni, hogy az orszagot nem, hogy ott gazdasagi fellendules van, tehat onnan mar lehet, (nevetes)
lehet, azert, azert onnan lehet sejteni, onnan lehet sejteni, hogy nem baloldali vezetese van eppen az
orszagnak, ezert, ezert abban biztosak lehetiink, hogyha nem is ismerjiik az elozmenyeket. Szoval, en
azt gondolom, hogy ez egy szomoru dolog, hogy ez igy alakult. Nem latom azt a kreativitast es azt a
munkat, amit ebbe a problemanak a megoldasaba Onok bele, bele akartak tenni, de ha Onok jo
mokanak tartanak 300.000.000 Ft-ot visszaadni az Allamnak mindenfele felhasznalas nelkiil,
erdfeszites nelkiil, akkor a lelkuk rajta, koszonom!

Piko Andras
Azt akartam mondani, hogy az erto olvasas nem erossege Voros kepviseld urnak, illetve a
Fidesz-frakcionak. Tehat hosszasan le van irva maga a tortenet, hosszasan le van irva a kifejtesben az,
hogy az ingatlan tulajdonosa a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. nem nyujtott be kerelmet
tamogatas igenylesere, mert az ellentetes az unids versenyszabalyokkal. Ennek ellenere a Kormany
dontott, nyilvanvaloan elgondolkodhatunk, hogy miert, es kialakult egy olyan helyzet, amit...
Tessek, hogy miert? Azert, mert hoztak egy olyan telepuleskepi rendelkezest, ami alapjan a Corvin
Aruhazat valamilyen mddon karpotolni akartak. Ennyi az egesz, csak nem sikerult, csak nem sikerult,
beszeljunk akkor a lenyegrdl, es aztan utana egyszeruen a Belugyminiszterium a Tamogatast
Vizsgalo Iroda dobaldzott egymas, egymassal a feladatok kozott, egyszeruen nem volt ra
dokumentum sem, semmilyen dokumentum, ezt egyszeruen nem lehetett lezami azert, mert meg ezt
is elbaltaztak. Errol beszeljunk, ezt nem lehetett, ezt Onok sem tudtak volna kihozni, vagy csak ugy,
hogyha valaki ize, valaki elmegy es zsakban megkapja a penzt es atadja, ahogy szokas. Jo, koszonom
szepen, Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon! Jo, hat d, szoktak ilyet csinalni, hogy akkor
nyomjak es aztan utana visszajonnek, jo. Szilagyi kepviseld ur, parancsoljon! Majd utana jon o is.
Szilagyi kepviseld ur, parancsoljon!

74

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! A helyzet az, hogy tenyleg a tortenetmeseles az mindig jol megy Ondknek,
mindig van egy tortenet, mindig van egy szep kerek mese, ami, amiben leirjak, elmondjak,
elpanaszkodtak, elsirjak, hogy mit miert nem tudtak megcsinalni, de itt nap vegen, itt semmi mas nem
fog tortenni, mint 300.000.000 forint tamogatast a keriilet nem tud folhasznalni, pedig itt van a
szamlankon. Ez a tortenet ilyen pofonegyszeru, es Onok nem tettek meg mindent annak erdekeben,
hogy ez ne igy legyen!

Piko Andras
Csak egyetlen egy megjegyzesem van, nem az Onkormanyzatnak szolt a tamogatas, hanem a Corvin
Aruhaz Ingatlanfejleszto Kft-nek. Az Onkormanyzat ebben az iigyben egy, egy postas volt, a Corvin
Aruhaz nem kerte, a Kormany meg nem engedte, pontosabban az egyik kormanyszerv. Ilyenkor az
ember, a postas megemeli a kalapjat, es azt mondja, hogy hat, jo, hogyha ti igy csinaljatok, akkor oke.
Parancsolj!

Radai Daniel
Most nem fogom elmondani a hozzaszdlasomat, megkemem foepitesz urat, hogy legyen kedves egy
nagyon rovid expozet tartani csak arrol, hogy a Varosepiteszeti Iroda a Jogi Irodaval karoltve,
idonkent jegyzokkel, aljegyzokkel, penziigyi, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly stb. mennyi
erofeszitest tett ana, hogy a Belugyminiszteriumtol egy elvileg a Tamogatasi Vizsgalati Iroda altal
nem tamogathato es nem tovabbadhato penzdsszeget megis tovabb tudjunk adni a Corvin Aruhaz
szamara, hiszen ezt az osszeget nem a keriilet, mondjuk ugy, hogy kozcelu fejleszteseire forditottak,
koszonom!

Piko Andras
Parancsoljon, foepitesz ur!

Barta Ferenc
Muszaki ember vagyok, koszonom szepen! A multkori testuleti ulesen elmondtam Onoknek, hogy
amiota en ide elszerzodtem foepitesznek, azota ez az ugy nalam teriteken van. Tehat ez az egyik
olyan ugy, amit folyamatosan meg kellett oldani, ahogy az alpolgannester ur mondta, a Jogi Irodaval
egyuttmukodve, illetve a gazdalkodassal, a penzuggyel is hozzateszem, folyamatosan ment az
egyeztetes, tehat amit kepviseld ur telefonalgatasnak mondott, az valos. Folyamatosan egyeztettiink,
hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy hogyan tudjuk azt a szerzodest elfogadtatni, amivel at
tudjuk adni a Corvin Aruhaznak a 300 millidt. Olyan valaszokat kaptunk, amelyekkel nem tudtunk
mit kezdeni. Allamtitkarsag, Beliigyminiszterium, folyamatosan ment a konzultacio, hogy mit lehet
tenni azert, hogy ez megsziilessen, ez a lehetoseg es ez a szerzodes. Hataridd-modositasokrol
beszeltiink, fogalomertelmezesrol beszeltiink, hiszen a tamogatasi okirat eleg szabadon kezeli, ugy
ertem, a szabadonkezelest, nezze el, nem vagyok jogasz, hogy nem mondta meg pontosan azt, hogy
ez a homlokzatra van, nem azt mondta, hogy ez a homlokzatra van. Annak az ertelmezese, hogy
mikent lehet ezt felhasznalni, hova lehet felhasznalni, hiszen csak a homlokzatrdl szol a tortenet. Ez
az ido, amig valaszol egy miniszterium, egy allamtitkarsag, az iroda, ezek az idok mind ebbe vannak
benne, telefonba is, e-mailbe is es hivatalos levelben is. Tehat az, amit itt most Onok latnak es az
eloterjesztesben van, az egy olyan vegkifejlet, hogy egyreszt hatarido tortenet, masreszt
fogalomertelmezes, a tamogatasi okiratnak, a celzott tamogatasnak egyaltalan a lete, az irodanak az
az igenye, hogy mutassunk be olyan okiratokat, amik nem allnak rendelkezesunkre. Kepviseld
asszony elmondta a multkor, hogy beszelt a foepitesz asszonnyal, hogy megvan az az okirat, az nem
az az okirat, az nem az a tamogatasi okirat, amirol szd van az a Beliigyminiszterium reszerol elvart
okirat, sajnos, mert az nines. Tehat nem tudunk produkalni olyan iratot, amit ker az iroda, nem tudunk
olyan hataridot fizikailag produkalni, bar nem mi vagyunk a kivitelezok, ami, ami ehhez sziikseges,
es kozbe bejon az a tortenet, hogy a Corvinnak a hitelezo bankja meg nem tudja elfogadni azokat a
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felteteleket, amiket a tamogatasi iroda felteteliil megszabott a tamogatas atadasahoz. Roviden ennyi a
sztorink, az elmult masfel ev, amit ezzel foglalkoztunk, koszonom szepen!

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

Veres Gabor
Koszonom! Itt a nagy politikai csatarozasok kozepette eszembe jutott, hogy tenyleg nagyon
sajnalom, mindig az lesz a vege, hogy de maguk vezetik a keruletet, oldjak meg maguk a
problemakat, meg minden, de hogy ezt a keruletet tenyleg mi, mi vezetjiik, de amikor abban sem
partnerek, hogy a sajat Kormanyuknal kozben jarjanak a jozsefvarosiak erdekeben, csak itt
hangemberkednek a kepviseld-testuleti tilesen es szidnak mindent, ami nem maguktol jott, de arra
keptelenek, hogy a hangjukat felemeljek a sajat Kormanyuknal, legalabb egy levelet irtak volna,
tudja? Barmelyik miniszteriumnak vagy mondjuk Kocsis Matenak vagy barkinek, Onok, a sajat
kepviseldik neveben, itt Fideszesek, hogy legyenek szivesek mar segfteni, vagy egy ember felallt
volna a Parlamentben, es azt mondta volna, hogy nem, en a jozsefvarosiak erdekeben szeretnek
megszolalni. De Kocsis Mate ezt nem nagyon tette meg az elmult nehany evben.

Piko Andras
Egyaltalan nem.

Veres Gabor
Kuldnbsen ebben az iigyben nem. En, en csak arra szeretnem felhivni a figyelmuket, hogy amikor
kritikakat mondanak, az biztos, sokszor jogos is, csak ugy ertelmes ennek a dolognak a mindsitese,
hogyha dnmagukba neznek, es ott azt latjak, hogy mi mindent megtettiink. Zsurizni, az nagyon
konnyu, csak akkor hiteles, hogyha az ember maga is megtette azt, ami, ami a kotelessege. Onok ezt
egyeldre nem mutattak meg, hogy megtettek volna.

Piko Andras
Koszonom, Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom! Koszonom foepitesz umak, es tisztazzunk azert nehany tenyt. Tehat egyreszrol azt
feltetelezni, hogy ebben a teremben van barki, aki nem akart volna odaadni egy elmeletileg megitelt
tamogatast a tamogatottnak, az nyilvan, azt gondolom, hogy az hiilyeseg. Az is teny, hogy ez a
tamogatas gyakorlatilag a kezdetektol fogva egy rossz konstrukcio, egy rossz tamogatas volt,
alapvetden ennek, jogi, jogi szinten nem allta meg a labat. Az is teny, hogy mindent megtettiink ennek
erdekeben, vegigegyeztettuk az elmult idoszakot, tobb kulonbozo aggaly felmeriilt, ezeket
igyekeztiik atugrani, a vegen is feljottek mar perdonto ilyen helyzetek, ezeket foepitesz ur elmondta,
en nem taglalnam tovabb. Csak szeretnem megjegyezni, hogy az volt a cel, hogy itt a teljes tortenet
csinjat-binjat felvonultassuk ebben az eloterjesztesben. Last minute huztunk ki tobb olyan
mellekletet, ami jogilag ketseges volt, hogy azt feltetleniil ide kell-e hoznunk. Nyilt iilesen szerettiik
volna ezt targyalni, Szilagyi kepviselonek nagyon szivesen mutatok meg ilyen erdekes e-maileket,
amiket nem gondoljuk, hogy koz, ilyen szempontbdl most publikus, nyilvanossagra lehetett volna
hozni. Ezekben eleg sajatos dolgokat fogalmaz meg adott esetben a Belugyminiszterium is. Az a
helyzet, ez egy bonyolult ugy volt, mindenki megtett mindent, perdonto ervek szdltak amellett, hogy
miert nem lehet ezt a tamogatast tovabbadni. Botorsag azt gondolni, hogy barkinek erdeke lenne
300.000.000 forintot nem felhasznalni, hogyha egyebkent felhasznalhat. Es egyebkent nagyon
szivesen es nagyon varjuk a 300.000.000 Ft visszafizetese utan, nagyon varjuk, hogy ezzel a
300.000.000 Ft-tal mas partneri fejleszteseket indithassunk be, koszonom szepen!
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Pik6 Andras
Koszonom szepen! Szilagyi Demetemek, mert ez mar a sokadik hozzaszolasa, nem tudom megadni a
szot jelezte a...

dr. Szilagyi Demeter
Frakciovezetoi.

Piko Andras
Igy van, azzal egyutt, tehat az egy es meg 2, jo, akkor a gep, legyenek szivesek akkor rakjak rendbe,
jo? Igy van, bocsanat, nekem azt jelezte, hogy ez mar nem engedelyezett, igen, jo, akkor legyen,
Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Cserebe rovidre fogom a mondandomat. A, tenyleg, mar egy pillanatra
megijedtem egyebkent, amikor foepitesz urat kerte Radai alpolgarmester ur segitsegere, hogy megint
megprobaljak ratolni a Hivatalra dolgot, es nem, nem allnak ebbe a kerdesbe bele es nem valaszolnak,
de meg egyszer mondom, van, mindig van magyarazat hosszan, nagyon hosszan lehet ezt taglalni.
Veres Gabor kepviselotarsamnak meg csak annyit jeleznek, hogy amikor erre a feladatra
jelentkeztek, akkor a, lehet, hogy felreolvastak a hirdetest, nem cselekvokeptelen embereket kerestek
ide (nevetes), aki melle bebiszittert kell rendelni, hogy el tudjak vegezni a napi munkajukat.
Ugyhogy, ugyhogy azt gondolom, hogy ezt az eloterjesztest ebben a formaban nem szabad igy
elfogadni, hanem tovabb kell menjunk, koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Es koszonom szepen a szot! En azt szeretnem deklaralni es Veres kepviseld umak jelezni, hogy
termeszetesen barmiben segitiink, azert ilyen keres felenk nem erkezett. Masreszrol pedig azert
megiscsak abszurd, hogy most mar sokadik olyan helyzet all eld, hogy minket kemek szamon, hogy
miert nem intezziik el Onok helyett a munkat. Hat, tenyleg, van ennek modja, hogyha ugy gondoljak,
hogy tul sok, meg tul bonyolult, de az azt gondolom, hogy ne toljak rank annak az odiumat es
felelosseget, hogyha valami adott esetben nem sikerul. Ez az Onok kudarca, ahogy ez Onok kudarca
volt az eddigi tamogatasi forrasok eddigi elvesztese is. Ez egy ujabb pelda a sorban es nagyon-nagyon
szerencsetlen es sajnalatos feladat. En szeretnem arra mindenkinek felhivni a figyelmet, amikor arra,
azt kerdezik meg, hogy mondjuk Kocsis Mate vajon mit lobbizott ki, hat, ha megnezik, maga az egesz
(igy akkor indult, amikor o polgarmester volt, es egyebkent egy Fidesz-KDNP-s ember, Vas Imre volt
az orszaggyulesi kepviseloje a keruletnek, tehat igenis volt mogotte lobbitevekenyseg. Csardi Antal
urrol meg nem nagyon tudjuk, hogy o mit tett ezert a keriiletert, meg mit hozott. Egyebkent a multkor
eszembe jutott, hogy emlitettek, hogy mddosito javaslattal elt Csardi kepviseld ur egy tamogatas
tekinteteben, amit Onok ugye, azt gondoltak, hogy ujra nyiljon meg az Onkormanyzat elott egy
tamogatasnak a lehivasa, miutan nem hivtak le. Az a legszomorubb az egeszben, hogy amikor az
eredeti tamogatasrol dontott a Kormany, azt Csardi Antal leszavazta, tehat nyilvan a konzekvens
vagy a konzekvens hozzaallast azt nem nagyon lehet szamon kerni szegeny kepviseld uron, ahogy a
munkajanak a gyiimolcseit sem latjuk potyogni a keriilet kozteruletein, utcain, homlokzatain.
Igazabol azon kiviil, hogy a Kormanyt szidja, nem csinal semmit, mig a masik oldalon azon az a
szomyu helyzet all eld, hogy tele vannak allami tamogatassal, ami Onok nem tudnak elkolteni, azert
ez megiscsak egy visszas helyzet, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs frakciovezetd ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Van a Muppet Show-ban a ket dreg, aki a kerites tetejerol zsurizi az elottuk zajlo
esemenyeket, es most igy nagyjabol ez, ez a kep jelent meg elottem hallgatva ezt a vitat. Amit meg
arrol elmondanak, hogy ez a Kormany tudatosan, eldre, szant szandekkal az bsszes letezo korabban
megitelt tamogatast ilyen-olyan indokokkal elvonja ettol a kerulettbl, es ezen Vbrbs Tamas
kepviseldtarsam jovialisan mosolyog es hazudozik bele a mikrofonba, ezt a jozsefvarosi Fideszesek
sem fogjak hosszutavon elviselni. Ezeket a donteseket, ezeket a jdzsefvarosiakat sujto elvonasokat,
ez nem nekem faj, nem tolunk, nem veliink szumak ki, az Onbk sajat valasztoival szumak ki. Es ez
vissza fog Onbkre hullani, figyeljek meg!

Pik6 Andras
Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Rovid leszek, es meg veletleniil sem szeretnek senkit a neven szdlitani, nehogy megsertodjon, de
amikor igy meg cselekvokeptelennek neveznek, akkor az ugy nem esik jol. Mindenesetre a
cselekvokeptelensegrol annyit, hogyha, ha arra keptelenek voltak, hogy egy ilyen kertilet szamara
fontos tigyben beszelgessenek a sajat partjuk orszaggyulesi kepviselojevel es segitseget kerjenek, es
azt gondoljak ez csak akkor tortenhet meg, hogyha kbnybrgiink? Tehat maguknak nem az a dolga,
hogy kepviseljek a keruleti lakosokat, meg a jdzsefvarosiakat, meg Jozsefvarost? Maguknak
konyorogni kell, hogy segitsenek a fideszesek, hogy elmenjenek es szdljanak az orszaggyulesi
kepviseldnek vagy a fonokuknek, Orban Viktomak, hogy ne csinaljatok mar ezt Jozsefvarossal,
legyetek szivesek? Tehat konyorogni kell? Mert akkor kbnybrgiink. Most konyorgom az bsszes
jozsefvarosi neveben, hogy menjenek el es kerjenek segitseget, es akkor majd hatha meg lehet oldani
ezt a probldmat. Jo? Mert nekem ez nem derogal, maguknak meg, ha ez kell, akkor igy kerem meg
egyszer, kerem legkbzelebb szamoljanak be a kbvetkezb tilesen, hogy mit tettek ebben az tigyben,
hogy ne kelljen visszafizetni a penzt. Mit tettek abban az tigyben, hogy idejbjjbn ez a 300.000.000 Ft?
Mit tettek abban az tigyben, hogy ennel tbbb is jbjjbn ide? Mert ezt lehet mondani folyamatosan, hogy
mi vezetjiik a kertiletet, maguk meg az orszagot, es ezeknek a forrasoknak a tobbsege ebbbl az
orszagbdl jbn, tudja? Az Allamtbl jbn, nem ide jbtt ez a forras, ehhez a Jbzsefvarosnak semmi kbze
nines, ezt egy epitbnek adtak oda, egy epitb cegnek, amiben Jdzsefvaros Onkormanyzata annyi reszt
vallalt, hogy segitette ennek az ugyletnek a letrejbvetelet, csak azert, mert nektink erdekiink, hogy a
Corvin Aruhazjdl nezzen ki, maguk meg loszart se tettek, mama!

Piko Andras
Satly Balazs, frakciovezetd ur!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Nem tudom megallni, hogy Verbs Tamas kbzbekiabalasara ne, ne reagaljak.
Elmondta kepviseldtarsam, hogy ezt a tamogatast az a ceg kapja, aki fejleszti a Corvin Aruhazat,
majd kepviseldtarsam bekiabalta, hogy akkor mer adjuk vissza? Hat, ez igy a middleman-es tamadas,
tehat, hogy a taskat igy ellopjuk utkbzben, ez, ez lehet, hogy Onbknel egy szokasos eljaras, mert
ahogy olvasom Vblner Pal viszonylag surun rakta el ezeket a taskakat, azert az Onkormanyzat, az
nem igy mukbdik, koszonom szepen!
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Piko Andras
Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen!

Piko Andras
SZMSZ szerint nem engedelyezett.

Voros Tanias
Igen, de szemelyes

Piko Andras
Akkor majd utana, igen.

Voros Tamas
Oke.

Piko Andras
Jo, nem latok tobb kepviseloi hozzaszdlast, a napirend vitajat lezarom, es megadom a szot Voros
Tamas kepviseld urnak egy percben.

Voros Tamas
Koszonom szepen! En szeretnem felhivni arra a figyelmet, hogy pontosan arrol beszelek, hogyha az
Onkormanyzat szamlajan levo tamogatas visszaadasardl beszelunk, amit az Onkormanyzat kapott
egy celnek, celnak a vegrehajtasara, a Corvin Aruhaznak a homlokzat-felujitasa, azert alapvetden az
egy kozcel. Az, hogy kin keresztiil es milyen eszkozrendszeren keresztiil valdsitja ezt meg az
Onkormanyzat vagy valdsul meg maga a cel, az egy masodlagos szempont. En azt gondolom, hogy
On abszolut felreertesben van, kepviseld ur, es en elhiszem es szorult helyzetet Veres kepviseld
urnak, amikor segitsegiinkert konyorog, de higgye el, hogy szamithat rank ebben a kerdesben, de, de
azt gondolom, hogy ezzel a vehemenciaval a sajatjait is probalja meg munkara buzditani, mert azert
alapvetden nem, nem tudjuk elhordozni a varosvezetes sulyat, ha nem, nines meg hozza a tobbsegiink
(gemg) ez az Onok feladata lenne! Ne toljak ram!

Piko Andras
Koszonom szepen! A napirend vitajat lezartuk, es most szavazas kovetkezik a Corvin Aruhaz, Corvin
Aruhaz homlokzat-felujftas tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalardl. Bocsanat, tartsunk
sziinetet? Tehat 5 pontbol all a hatarozati javaslat, az elfogadasahoz minositett tobbseg kell, kerem,
hogy szavazzunk most! 11 igen, 3 nem, elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
662/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalarol
(14 igen, 3 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. az eloterjesztesben es mellekleteiben bemutatott koriilmenyeket megismerte, azokat tudomasul
veszi es visszavonja a 17/2018. (IL 22.) es a 475/2021. (VIL 22.) kepviseJd-testiileti
hatarozatait;
2. lemond a BMOGF/812-4/2019. szamu Tamogatoi Okiratban biztositott, ..Vegso
kedvezmenyezettnek (allamhaztartason kivulre) tovabbadando, a „Corvin Aruhaz Blaha Lujza
ter feldli muemlek homlokzatanak felujitasara” kapott 300 000 000 forint osszegii felhalmozasi
celu koltsegvetesi tamogatasrol;

3. a visszafizetesi kbtelezettseg penziigyi fedezetet 300.000.000 forint osszegben az
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 5.2.
melleklete szerint a 22009 cimen biztositott eldiranyzat terhere atcsoportositassal biztositja;
4. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozati javaslat 3. pontja szerinti eldiranyzat atcsoportositas
vegrehajtasara, es felkeri, hogy az eldiranyzat atcsoportositast az Onkormanyzat 2021. evi
koltsegvetesrol szdld 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo mddositasaban
vezesse at;

5. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a tamogatas elszamolasarol es a zaro
dokumentumok - a szakmai es penziigyi beszamold - elkesziteserol, valamint intezkedjen a
300 000 000 Ft dsszegii felhalmozasi celu koltsegvetesi tamogatas teljes osszegenek
visszafizeteserdl.
Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: a hatarozat 5. pontja tekinteteben a
Varosepiteszeti Iroda, a 3. es 4. pontok tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Napirend 5. pontja
Javaslat a „Szaxofonozd farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo 457/2021. (VI. 30.)
szamu hatarozat visszavonasara
(frasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Konczol David es Hermann Gyorgy kepviselo

Piko Andras
Atterunk az 5. napirendi pont targyalasara, „Javaslat a „Szaxofonozd farkas" kozteri szobor
elhelyezeserol szolo 457/2021-es szamu hatarozat visszavonasara”. Az eldterjesztd Konczol es
Hermann kepviselo urak. A kepviselok eloterjesztesukben azt javasoljak, hogy a Kepviseld-testiilet a
szobor elhelyezesenek visszavonasaval hatarolodjon el a szobor alkotojanak vitatott kijelenteseitol.
Az eloterjesztest a Kulturalis, Civil, Oktatasi es Eselyegyenlosegi Bizottsag megtargyalta, a napirend
vitajat megnyitom. Kerdezem az eloterjesztoket Konczol David es Hermann Gyorgy kepviseloket,
hogy van-e szobeli kiegeszitesiik. Nines, kdszdnbm szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy
van-e kerdes az eloterjeszteshez. Nem latok ilyet, a kerdeseket lezartuk. Kerdezem a
frakeiovezetoket, kivannak-e hozzaszdlni. Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Udvbzlom a dontest ket okbol is. Az egyik a kbzeleti tevekenysege az alkotonak,
de azt gondolom, hogy idaig el se kellett volna jutni. Olyan szintu izlesbunozes, mar haragudjanak az,
amit oda terveztek, es olyan kbzfelhaborodasnak, ott a Matyas ter kornyeken elok olyan
felhaborodasa ovezte, ami egeszen elkepeszto. En nem gondolom, hogy kozteri alkotasokat ilyen
modon kene elovezetni, akar a korabbi idoszakban is, hogyha van ilyen szandeka az
Onkormanyzatnak, vagy Birald Bizottsagot hiv ossze, tobb palyamunkat nez meg, tehat valamilyen
formaban ezeknek a muveknek, ha szandekunkban all egy ilyet epiteni, egy transzparens folyamat
vezet oda, ahogy korabban a multban is volt ilyen, valamelyik, akkor legalabb lehet latni, hogy
milyen modon lehet, milyen, milyen alkotasok koziil lehet adott esetben valogatni. Itt nem volt ilyen,
gyakorlatilag Onok dontottek, hogy ezt a vasbeton dolgot odategyek a kdzteriiletre. En azt gondolom,
hogy ez onmagaban a kozterulethez, az eddigi hagyomanyokhoz es ugy altalanossagban a jo izleshez
viszonyulva is elfogadhatatlan volt. Oriilunk, hogy megoldodott ez a helyzet, es ennek az alkotasnak
nem ott lesz a helye, ha lesz valahol, az nem Jozsefvarosban lesz, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e hozzafuznivalo, ha nines, akkor a
napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a Kepviseld-testiilet 457/2021-es szamu
hatarozatanak visszavonasardl szolo 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot, egyszeru tobbseg sziikseges
az elfogadasahoz, kerem, hogy szavazzunk most! 14 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
663/2021. (XII. 16.) hatarozata
a kepviselo-testiilet 457/2021.(VI. 30.) szamii hatarozatanak visszavonasarol
(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a kepviseld-testulet altal
2021. junius 30. napjan hozott a „Szaxofonozd farkas” kozteri szobor elhelyezeserdl
szolo 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozatat visszavonja.
Felelds: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 6. pontja
Javaslat az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.)
onkormanyzati rendelet modositasara, es a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi koncepciojanak kidolgozasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 6. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol
szolo 81/2011-es onkormanyzati rendelet modositasara Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022.
es ’27. kozotti idoszakara szolo kozmuvelodesi koncepciojanak kidolgozasara”. Arrol van szo, hogy
az Onkormanyzatnak 5 evente feliil kell vizsgalni a kozmuvelodesi rendeletet, ez utoljara 2016-ban
tortent meg, az azota eltelt idoszakban torvenymodositasok tortentek, ezert a jogszabaly
megfelelosegi modositasokra van sziikseg. A rendelet ezen kiviil felkeri a polgarmestert a 2022. es
’27. kozotti idoszakra szolo uj Kozmuvelodesi koncepcio megalkotasara. Tajekoztatom a
kepviselotarsakat, hogy az eldterjesztes 2-es szamu mellekletet, a nemzetisegi dnkormanyzatok
velemenyet, december 15-en, szerdan potkezbesitessel kaptak meg. Az eloterjesztest a Kulturalis,
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport- es Eselyegyenldsegi Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat
megnyitom. Kerdezem Eross Gabor alpolgarmester urat, hogy van-e szobeli kiegeszitese. Van,
parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom a szdt, polgarmester ur! Osszefoglalta a tarseldterjeszto polgarmester a lenyeget. Annyit
emelnek ki, hogy valoban a munka csak ezutan fog kovetkezni, szeretnenk egy olyan a
kozmiivelddes, a jozsefvarosi kozmuvelodesi szcena osszes, hogy minel tobb, nagyon sok
resztvevojet bevono folyamat soran kierlelni egy uj kozmuvelodesi rendeletet a jovo ev elso feleben,
amely, amely alapjaiban mas lesz, mint az eddigi. Ez a mostani mddositas ez tenyleg tulajdonkepp
csak egy jogszabalyi kotelezettsegnek, illetve nehany jogszabalyok altal indukalt valtoztatasnak az
atvezetese. Annyit azert meg elmondanek, hogy az idokozben megsziiletett kepviseld-testuleti
hatarozatnak megfelelden itt ebben mar szerepel, mint kozmuvelodesi intezmeny a Jozsefvarosi
Muzeum, amely hamarosan megnyitja majd kapuit, valamint kiilon, kulon intezmenykent szerepel a
korabban a Kesztyugyar ala rendelt Fdkusz Kozossegi Kozpont ugye, ami a Magdolna-negyed
program kereteben jott letre a Magdolna utcaban, es ez a Fdkusz Noi Kozossegi Kozpont is kiilon
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tetelkent szerepel a listan. Illetve meg egy, hogy a kozmuvelodesi megallapodasok kore is bdvult az
elmult idoszakban, amikor ahogyan arra emlekeznek a Roma Galeria a Kofaragd utcaban megnyilt,
es akkor az, azt mdkodtetd egyesiilettel kozmuvelodesi megallapodast kotottunk, ugyhogy ezek a
fontosabb, de a lenyeget nem erinto valtoztatasok. A lenyegrol pedig majd a, remeljuk, a
kozmuvelodesi kerekasztal, megalakulasra vard kozmuvelodesi kerekasztal keretei kozott fogunk
tudni beszelni, meg aztan persze itt a Kepviseld-testiiletben, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, jegyzo asszony hozzaszolasa kovetkezik, fontos!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Egy kodifikacids pontositas, tehat a rendelet-tervezet 3. §-aban a rendelet 1-es
melleklete helyebe, az 1-es melleklet lep. Ez ertheto talan, hogy ennek a rendeletnek, de ez ugy
pontos, hogy e rendelet 1-es melleklete lep, es a (2) bekezdesben szintugy a rendelet 3-as melleklete
helyebe e rendelet 2-es melleklete lep. Koszonom szepen!

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Kerdezem aTisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesuk az eldterjeszteshez. Nem
latok ilyet, a kerdeseket lezartam, kerdezem a frakciovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Nem,
igen, de nem, koszonom! Kerdezem a, kerdezem a Tisztelt kepviseldket, hogy kivannak-e
hozzaszolni az eldterjeszteshez. Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Igazabol valdszinuleg a kerdeseknel lett volna e helye, csak most eszmeltem ra igazabol,
amikor Eross Gabor alpolgarmester ur mondta, hogy a Jozsefvarosi Muzeum mint olyan
szervezetileg egy letezo intezmeny?

Piko Andras
Eross Gabor alpolgarmester ur valaszoljon akkor, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
A Jozsefvarosi Muzeum ugyanugy, ahogy a Jozsefvarosi Galeria, az tulajdonkeppen egy elnevezes,
egy brand, tehat ilyen ertelemben fog letrejbnni, es olyan ertelemben, ahogy a Kepviselo-testulet
arrdl dontott, amikor a Jozsefvarosi Muzeum koncepciojat elfogadta. Egyebkent pedig varhatdan
januarban a JKN Zrt. SZMSZ-enek a targyalasara es alapszabalyanak a targyalasara is sort keritiink,
es itt lesz a Kepviseld-testiilet elott ez a ket alapdokumentuma a JKN Zrt-nek, amely hat, tudjuk, hogy
atalakulason megy keresztul, tehat hogy akkor lesznek a jogi keretek vegleg szilardan felvazolva
vagy nem tudom, leszbgezve vagy mi a megfelelo ige. A lenyeg az, hogy letezik es letezni fog a
muzeum es egyebkent pedig a JKN Zrt. alapdokumentumainak januari kepviselo-testuleti vitajaban
fogjuk ezt rogziteni meg pontosabban, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom! Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Csak akkor ebben, ebben az esetben en azt gondolom, hogy helytelen az az a
megfogalmazas itt a rendeletben, hogy a Jozsefvarosi Muzeum, mint telephely a kozmuvelodesi
feladatokat ellatd gazdasagi tarsasag telephelyei kozott szerepel, hiszen nines ilyentink, az elozo
dontes lett volna az, mint olyan. Es akkor, ha mar itt vagyunk es ott folsoroljuk ezeket a telephelyeket
meg hadd kerdezzem mar meg, hogy itt szerepel a H13 is, mint, mint telephely. Szamolhatunk azzal
hosszutavon, hogy a H13 telephely lesz az Onkormanyzatnak, nem tervezik ennek semmilyen
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formaban az ertekesiteset, ugye?

Piko Andras
Nem.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom.

Piko Andras
Nem tervezziik az ertekesiteset, jo, Gabor? Parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Csak roviden, akkor pontositanam a valaszt, ugye tulajdonkepp analog a helyzet azzal, ahogyan a
Jozsefvarosi Galeria mukodott. Ugye, akkor ott a kozmuvelodesi divizioja volt az a, marmint a JKN
Zrt. kozmuvelodesi divizioja volt az a szervezeti keret, amiben mukodott a Galeria, es a Galeria az
volt irva a cegerre, de egyebkent, es meg volt hatarozva, hogy az ott a Jozsef koruton mukodik,
ugyanugy, ahogy mi is mar a testuleti ulesen, amikor a muzeum koncepciojarol dontottiink, leirtuk es
elfogadta a Tisztelt Kepviselo-testulet, hogy ugyanott, ahol a Galeria mukodott, ugyanott fog, ilyen
ertelemben ugyanugy mukodni a Jozsefvarosi Muzeum, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a kepviseldket, hogy van-e tovabbi hozzaszolas, ha nines, akkor a
napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom az Onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szold
81/201 Ues onkormanyzati rendelet modositasardl szold, szold 4 paragrafusbbl allo rendeletet,
mindsitett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk most! 14 igen szavazattal elfogadtuk a
rendeletet.
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 14 IGEN, 0
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 41/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ ONKORMANYZAT KOZMUVELODESI
FELADATAIROL SZOLO 81/2011. (XII. 22.) ONKORMANYZATI RENDELET
MODOSITASAROL.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Pik6 Andras
Most szavazasra bocsatom a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. es ’27 kozotti idoszakra
szolo kozmuvelddesi koncepciojanak kidolgozasarol szolo 1 pontbol allo hatarozati javaslatot,
egyszeru tobbseg kell az elfbgadasahoz. Kerem, hogy szavazzunk! 14 igen a szavazas, elfogadtuk,
tehat a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
664/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelddesi
koncepciojanak kidolgozasarol
(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy felkeri a polgarmestert
a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelddesi koncepciojanak
kidolgozasara, es a Kepviseld-testulet ele torteno beterjesztesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: Kepviseld-testulet 2022. marciusi rendes ulese

A

dontes

vegrehajtasat

vegzd

szervezeti

egyseg:

Humanszolgaltatasi

Ugyosztaly

Humankapcsolati Iroda
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Napirend 7. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott
Jdzsefvarosi Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos
bevezeteserol szold dontesekre
(irasbeli eldterjesztes)
POTKEZBESITES
Eldterjesztb: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 7. napirendi pont targyalasara,. „Javaslat Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi
Onkormanyzat altal fenntartott jdzsefvarosi ovodakban az elmenyalapu angol nyelvi foglalkozasok
fokozatos bevezeteserol szold dontesekre”. A befogadd dvodak projekt kereteben az Onkormanyzat a
keriileti ovodakban elmenyalapu angol nyelvi foglalkozasokat vezetne be, ezzel a program reszeve
valna az dvodai hetkoznapoknak. Ehhez kepviseld-testuleti dontes sziikseges. Az eloterjesztest
december 10-en penteken potkezbesitessel kaptak meg a kepviseldk. A bizottsagok (kbltsegvetesi es
a kulturalis) megtargyaltak az eloterjesztest, megnyitom a napirend vitajat, es kerdezem Erdss Gabor
alpolgarmester urat, hogy van-e szdbeli kiegeszitese. Parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Ez egy eleg jelentos merfoldko az ovodaink eleteben es a
jdzsefvarosi gyerekek eleteben. Az elmult idoszakban, az elmult 2 evben mar, de kiilonosen miota
Aissou Erzsebet dvodavezetd asszony vette at a jdzsefvarosi dvodakat, es midta elkezdodott az
Europai Unio tamogatasaval a „Befogado dvodak” projekt, azon dolgoztunk, hogy nem, nem pusztan
azon, hogy az integracid kdvetelmenyeinek megfeleljen a jdzsefvarosi dvodak mukodese, ez is cel,
hanem emellett egy meg altalanosabb, es meg fontosabb, es meg, meg nehezebben elerhetd cel,
amelynek az elereseben mar sokat haladtunk. Az pedig hogy minden jdzsefvarosi csalad szamara,
minden egyes itt eld csalad szamara tarsadalmi hattertdl, szarmazastdl fiiggetlenul vonzd legyen es
elso valasztas legyen valamelyik jdzsefvarosi dvoda. Mindent elkovetunk azert, reszben az
Onkormanyzat sajat forrasaibdl, reszben az elobb emlitett europai unios tamogatasbol, hogy azoknak
a keriileti kozeposztalybeli csaladoknak is meghozzuk a kedvet vagy visszahozzuk a kedvet az
ovodainkba vald beiratashoz, marmint a gyerekek beiratashoz, akik esetleg most magandvodaba vagy
masik keruletbe elcipelik a gyerekuket. Ennek a folyamatnak egy nagyon-nagyon fontos
merfoldkove tehat ez, hogy bevezetjuk az bsszes keriileti dvodaban a, fokozatosan, az
eldterjesztesben reszletezett utemezesben, az angolt, es pedig olyan elmenypedagdgiai
foglalkozasokat kinalunk, amik tehat nem fizetos szolgaltataskent egy sziik elit szamara. hanem
minden jdzsefvarosi gyerek szamara, hatranyos helyzetuek szamara es kozeposztalybeliek szamara
egyarant elerhetove teszi ezt ugyanugy, ahogy a buveszprogramot bevezettiik, ugyanugy, ahogy
bevezettiik a Tomo Utcai Ovodaban a nemet programot, es ugyanugy, ahogy a Zold dvoda
programot bovitettuk, es ugyanugy, ahogy most az informatikai kepzest-nevelest is bovitjuk, epp
tegnap vettem at az adomany szamitdgepeket amikkel, amiknek koszonhetoen informatikai program
is indulhat a jdzsefvarosi ovodakban. Mindez ugyanazt a celt szolgalja, es meg emlithetnem az
dvodak felujitasat, amit mar egy masik napirendi pontnal polgarmester ur megemlitett. A sziilok
bevonasaval meghozza frakcidvezeto umak is mondom, ugy, ugy vonjuk be a szuldket, hogy azokat
is megkerdezzuk, akik meg az bvodavalasztas elott allnak, hogy mit, mi az, ami esetleg eltantoritja
oket, elbizonytalanitja oket. Bblcsodesek szuleivel is beszelgettunk, mostani dvodasok sziileivel
beszelgettiink, hogy milyen felujitasokra (gong) vagynak a csaladok, hogy meg vonzdbbak legyenek
ezek az dvodak, koszonom szepen!
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Piko Andras
En is koszonom! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik az eloterjeszteshez.
Amennyiben nines, ugy kerdezem a kepviselocsoportok vezetoit, hogy kivannak-e hozzaszolni.
Satly Balazs, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Es koszonom szepen alpolgarmester umak az
eloterjesztest es a beszamolot, meg a tajekoztatot. Azt gondolom, hogy az elmult evben megkezdett
munka ujabb termore fordulasat latjuk ebben az eloterjesztesben. Mindannyiunk szamara a sajat
gyerekeink a legnagyobb prioritas es ezt hoi mashol lehetne kifejezni, mint bolcsodenkben es
ovodainkban. Ez a program, ez szerintem peldamutatd, es ennek a folytatasara, es minden eszkozt
meg fog adni ez az Onkormanyzat a, hogy az ovodainkat fejlesszuk. Az, hogy ez az uj szolgaltatas
altalanosan elerhetove valik az dvodaban, szerintem egy nagy lepes. Az is nagyon nagy lepes volt,
hogy az dvodapedagdgusok szamara berpdtlekot tudunk biztositani annak erdekeben, hogy a
sajnalatos modon fennallo pedagdgushianyt ellentetelezni tudjuk valamennyire Jdzsefvarosban. Azt
gondolom, hogy az eredmenyek is visszaigazoljak, hogy ebben, ebben ertiink el sikert, es a
..Befogadd dvodak” program kiterjeszti a tarsadalmi mobilitasnak a lehetosegeit, egyutt tudnak elni
mindenfele szocialis csoportbdl, tarsadalmi csoportbdl erkezd gyerekek, ahol elsosorban gyerekek es
elmenyeken keresztul tanulnak. Alpolgarmester ur emlitette, hogy varjak az uj ovodasokat is. Itt
szeretnem jelezni, hogy a jovore az en kisfiam is ovodas lesz, es termeszetesen jdzsefvarosi dvodaba
fog jami, ahol ilyen remek programok es fejlesztesek allnak rendelkezesre. En nagyon sajnalom,
hogy mikozben mi tamogatjuk az ovodainkat es az ovoda pedagogusunkat, addig a Fidesz tamadja
oket, koszonom szepen!

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

Vbrds Tanias
Koszonom szepen! En nem kivantam volna eddig, idaig reagalni. En szeretnem felhivni
frakeidvezetd ur figyelmet ismetelten arra, hogy az osszes keriileti dvodat felujitotta az elozo
keriiletvezetes, 13. havi bert juttattunk az ott dolgozok szamara, ugyhogy azt gondolom, hogy nincsen
szegyenkeznivaldnk. Az, hogy Onok most be tudnak vezetni egy programot, ami nyilvan helyes es
szep dolog, csinaljak meg, de azert alapvetoen ez meg azert a gyozelmi jelentesektol, szerintem meg
azert tavolabb kene allniuk. Szeretnem tovabba azt is jelezni, hogy az dvodak intezmenyet azert nem
Onok talaltak ki, tehat mar voltak Jozsefvarosba lotte es dvodak, ezek is mukodtek, tehat en druldk
neki, hogy nagyon lelkes lett kepviseld ur, de azert ezeknek a mukodteteserol van most szd, es nem
arrdl, hogy Onok pedagogiai forradalmat hajtanak vegre. En druldk egyebkent a programnak,
tamogatni is fogjuk szerintem, ez tipikusan az az eloterjesztes, ahol nem kene, hogy helye legyen
ezeknek az alacsonyan repulo politikai bumerangoknak, koszonom!

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

dr. Eross Gabor
Koszonom a szdt, es koszonom a az ellenzeki kepviselotarsaim, tarsaink tamogatasat is. Akkor
tenyleg mar csak 2-3 mondat, ami nem fert bele az elozo expozeban, ez pedig az, hogy mar az
eddigiekben is sikeriilt peldaul stabilizalni a letszamot, tehat ez a fokozatosan csokkeno kiscsoportos
beiratkozo letszam, ami az elmult evtizedekben, most nem egy ciklusrdl beszeliink, jellemzo volt, azt
sikeriilt, marmint a csbkkenest, megallitani. Ez is mar egy konkret eredmeny, mint ahogy konkret
eredmeny az is, hogy az EU-s tamogatasbdl tudtunk fejleszto pedagdgust, es az Onkormanyzat
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tamogatasabdl, fejlesztopedagogust, szocialis munkast, ovodapszichologust is felvenni. Megjelentek
az ovodaink nyilvan, a kerulet nyilvanossaga elott, a koztereinken, tehat a Teleki teri piactdl kezdve a
Gutenberg teri orvosi rendeldig adventi koszorukat, a gyerekek altal sajat kezuleg keszitett adventi
koszorukat, helyeztek el, es karacsonyfat diszitettek az ovodasaink. Es, amit most meg a programra,
az eredeti eloterjesztesre visszaterve, szeretnek hangsulyozni, hogy ez egy olyan program, hogy
magukra az dvonokre, a mar meglevo eroforrasainkra alapozunk es alapvetden nem kulso
szolgaltatoktol vagy csak kiegeszito jelleggel vasarolunk ilyen szolgaltatast, kulso szolgaltatdtdl.
Alapvetden azt fogjuk csinalni, hogy az dvonoink, akik mar reszben mar most is jdl tudnak angolul,
reszben pedig egy tovabbkepzesen fognak reszt venni, hogy meg jobban tudjanak, ok lesznek azok,
akik ezeket a mondokakat, dalokat, egyszerubb mondatokat meg fogjak tanitani a jozsefvarosi
kisgyerekeknek. Ugyhogy, akkor meg egyszer koszonom a tamogatasukat!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot es Erdss alpolgarmester ur kimerito beszamoldjat az ovodas programokrol.
Azt hiszem, minden aspektusabol vegigvettiik ezeket a kerdeseket, amit koszoniink. Csak egy valamit
szeretnek a figyelmebe ajanlani, es egyebkent amellett, hogy szerintem ez egy jo dolog, hogy megalit
a kiscsoportos dvodasok beiratkozasanak az evtizedes csokkenese, szerintem ez egy siker, csak azt
szeretnem, hogyha vegyek szamba azt is, es legalabb legyen benne, hogy ebbe szerintem azert az is
belejatszik, hogy eleve az aktiv a, tehat a munkaeropiacon is sokkal aktivabbak tudnak lenni a
gazdasagi fellendiiles vegett a jozsefvarosiak is. Es eppen ezert sokkal inkabb az dvodakban,
bolcsodekben ez a letszamon is latszddnia kellett, hiszen hogyha latjuk, hogy tbbb ember dolgozik,
ok nem lehetnek otthon a gyerekekkel, tehat azert ezt a faktor se feltetlenul vitassuk el. Egyebkent,
termeszetesen meg, megerositem, tamogatni fogjuk az eloterjesztest.

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En szeretnem megkoszonni ovodavezeto asszonynak a
munkajukat, es egyben alahuzni azt, amit Voros Tamas frakciovezeto ur mondott, hogy valoban az
elozd ciklus idejen folujitottak az osszes ovodaepiiletet, tehat megteremtettek az alapot, a hardvert
fejlesztettek, mi pedig a szoftvert fejlesztjuk. Nekunk, nekunk az emberek az igazi ertek, az
dvodapedagdgusaink, az ovodasaink, es nagyon druldk, hogy egyre inkabb, ahogy alpolgarmester ur
is mondta, szerves reszei a kerulet kbzeletenek az dvodasok, de nem abban a tekintetben, hogy
mikulascsomagokat kapnak ajandekba december 6-an, hanem ilyen apro kis dolgokkal, kedves
dolgokkal, minthogy adventi koszorut keszitenek, es elviszik a keriileti intezmenyekbe. Ugyhogy,
meg egyszer nagyon szepen koszonom azt a munkat, amit elkezdtek elvegezni, es csak igy tovabb,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom, Satly Balazs kepviseld ur, frakciovezeto ur!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Latom, hogy kollegaim unjak mar az dvodatemat, viszont egy dolgot helyre
szeretnek tenni: ovodaba jaratni a gyerekeket kotelezo, ugyhogy az nem Voros Tamas vagy Sara
Botond sikere volt, hogy a, hogy jamak a gyerekek ovodaba. es ezert, ezert nott a letszam. Ugyhogy,
ezt azert tegyuk helyre, koszonom szepen!
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Pik6 Andras
Koszonom szepen, Erdss Gabor alpolgarmester ur!

dr. Erdss Gabor
Bar szerintem mar mindenki lelkesen szeretne igennel szavazni, csak akkor meg egyszer: tehat, hogy
ugy stabilizalodott a letszam, hogy ugy tunik, hogy most mar nem menekitik ki a kerulet ovodaibol az
itt elo csaladok a gyerekeiket, tehat ebben az ertelemben beszelunk enol a sikerrol, de meg egyszer,
akkor koszonom a tamogatast, es akkor, ha nines tobb hozzaszolas, akar szavazhatunk is!

Piko Andras
Koszonom szepen, elnek az alpolgarmester ur altal folkinalt lehetoseggel, es lezarom a napirend
vitajat. Szavazasra bocsatom Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban az elmenyalapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos
bevezetesenek elfogadasarol szolo 5 pontbol allo hatarozati javaslatot, mindsitett tobbseggel
dontunk. Kerem, hogy szavazzunk! 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot. Koszonom
szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
665/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi
Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos bevezetesenek elfogadasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
1.
a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi
Ovodak tekinteteben az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasokat fokozatosan bevezeti a
2022. januar 1 -jetol kezdodoen
2.
a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2022. evre 8.160.000
Ft/ev + 540.800 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 8.700.800 Ft osszegben.
3.
a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2023. evre legfeljebb

22.630.000 Ft/ev + 1.856.400 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 24.486.400 Ft
4.

5.

osszegben.
a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2024. evre 17.740.000
Ft/ev + 2.215.200 Ft/ev SZOCHO^ minddsszesen brutto 19.955.200 Ft osszegben.
felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a 2-4. hatarozati pontban meghatarozott
eloiranyzatok betervezeserol az Onkormanyzat 2022-2024. evi koltsegveteseiben, a
Jozsefvarosi Ovodak koltsegvetesebe tervezetten.

Felelos: polgarmester
Hatarido 2-5. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022-2024. evi kdltsegveteseinek elfogadasa

A

dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Ovodak.

Ugyosztaly
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Napirend 8. pontia
Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021. nevelesi evrol szolo beszamolojanak
elfogadasara
(irasbeli elbterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 8. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021-es nevelesi
evi, evrol szblb beszamolojanak elfogadasara”. Erdss alpolgarmester ur az eldterjesztd. Airol van
szb, hogy a Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetbje elkeszitette a 20-21 nevelesi ev szakmai
tevekenyseget, gazdalkodasat tartalmazo irasos beszamolot. Ennek elfogadasa a Kepviselb-testulet
feladata, ennek teszunk majd most eleget. Az elbterjesztest a szakbizottsag elfogadta, illetve
megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az elbterjesztdt, hogy van-e, van szbbeli
kiegeszites kovetkezik, parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur! Csak azert, hogy racafoljak frakcibvezetb urra, aki azt mondta,
hogy kimerftben el, elsoroltam az ovodak bsszes sikeret. Tudnam meg hosszan sorolni. Az
elbterjesztes, amelyet Onbk megkaptak (a hatterben hozzdszoldsok, nem ertheto), az elbterjesztes, az
elbterjesztes, amelyet Onbk megkaptak, amelyet megkaptak, ezt reszletesen megteszi, amit
kiemelnek, az az, hogy az egyebkent az elbbb elfogadott elbterjesztesben szereplb nyelvpbtlek, amit
majd az angol foglalkozasokat tarto bvbnbk kapnak, az mar arra a korabban bevezetett altalanos
berpbtlekra fog rarakbdni, arra 40.000 forintos berpbtlekra, aminek kbszbnhetben, es ez benne van az
elbterjesztesben, szinten sikerult a, sikerult a fluktuacibt csbkkenteni az bvodainkban, es nagyon sok
olyan program folytatodott, illetve indult el, amelyeket reszletesen taglal az elbterjesztes. Akkor most
tenyleg nem fogom kifejteni mar az bsszeset, csak szeretnem meg egyszer meg, meg, megkbszbni az
bvodavezetesnek, a tagdvoda-vezetbknek az bvodapedagbgusoknak, fejlesztbpedagbgusoknak es
nem sorolom tovabb, azt az aldozatos munkat, amit meg igy a Covid-jarvany ideje alatt is, ideje alatt
is vegeztek, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy kerdesiik van-e az elbterjeszteshez.
Amennyiben, amennyiben nines, akkor a frakcibvezetbket kerdeznem, hogy kivannak-e hozzaszolni.
Ugy latom, hogy nem, nem buzgb, buzgblkodnanak ebben. Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy
kivannak-e hozzaszolni. Amennyiben nem ugy szavazasra bocsatom, lezarva a napirendet. Ja, Satly
Balazs frakeib es, bocsanat, nem lattam, hogy jeleztek volna eleg gyorsan. Satly Balazs frakcidvezeto
ur!

Satly Balazs
Csak a legmelyebb tiszteletemet es nagyrabecsulesemet szeretnem kifejezni az dvodavezetb
asszonynak, valamint valamennyi bvodapedagbgusnak, szakmai kolleganak, illetve tamogatb
munkatarsnak, de azt gondolom, hogy adjuk meg nekik a tiszteletet, hogy elolvastuk ezt a beszamolot
es erdemben hozza is szbltunk. Ugyhogy kbszbnjuk szepen az egesz eves munkat! Az is latszik, hogy
a nyaron elfogadott szakmai program alapjan a munka zavartalanul zajlik, es az bvodasok boldogak,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Sa, Vbrbs frakcidvezeto urat, hogy kivan-e hozzaszolni. Koszonom,
nem. Van-e hozzaszdlas a kepviselbknel? Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat lezarom, es
szavazasra bocsatom a beszamolb elfogadasarbl szblb 1 pontbbl allo hatarozati javaslatot, egyszeru
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tobbseggel dontunk. Kerem, hogy szavazzunk! 13 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot,
koszonom szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
666/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi
Ovodak 2020/2021-es nevelesi evrol szolo beszamoldjanak elfogadasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy elfogadja a Budapest
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetoje altal benyujtott, az eloterjesztes mellekletet kepezd - 2020/2021-es nevelesi
evrol szolo beszamoldjat.
Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 16.

A

dontes

vegrehajtasat

vegzo

szervezeti

egyseg:

Humanszolgaltatasi

Ugyosztaly

Humankapcsolati Iroda.

Napirend 9. pontja
Javaslat a Klimavedelmi Intezkedesi Tervben szereplo - arnyekolasi, homlokzat- es
gangzolditesi, valamint lakossagi komposztlada - palyazatokkal kapcsolatos dontesek
meghozatalara es SZMSZ modositasra
(trasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Pik6 Andras
A 9. napirendi pont targyalasa kdvetkezik, „Javaslat a klimavedelmi intezkedesi tervben szereplo
arnyekolasi, homlokzat- es gangzolditesi, valamint lakossagi komposztlada - palyazatokkal
kapcsolatos dontesek meghozatalara es SZMSZ modositasra”. Az Onkormanyzat 3 palyazatot ir ki,
amiken a tarsashazak indulhatnak. Gangzolditesi, korfolyoso-amyekolas es homlokzati zoldfeliilet
megvaldsitasa erdekeben. Az SZMSZ mddositasara azert van szukseg, hogy ezekrol a tarsashazi
palyazatokrol a Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag donthessen a jovoben.
Nehany pontban tehat modosul es kiegesztil a komposztlada palyazat. Az eloterjesztest a
Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag megtargyalta, megnyitom a napirendet,
napirend vitajat. Kerdezem Eross Gabor alpolgarmester urat, hogy van-e szobeli kiegeszitese. Van
gondolom, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom szepen a szot ismet! Szep atvezetes lenne, hogy az ovodasoknak a Fiiveszkertben tett, tett
zold program keretebe illeszkedo latogatasairol beszeljek, de nem, nem enol beszelek, hanem arrol,
hogy 3 olyan palyazatot trunk ki, amely, ami eddig meg nem volt. Ez a 3 palyazat tehat, ahogy
elhangzott a felvezetoben, a homlokzatzoldites, 3 kulonbozo palyazat, a homlokzatzoldites, az
arnyekolas, megvarom a kepviseld urak, a, nem varja meg, es a gangzoldites, a 4. pedig az, hogy azt a
lehetoseget, ami a tarsashazak szamara, a jozsefvarosi tarsashazak szamara rendelkezesre all, hogy
palyazzanak komposztladara, azt meghosszabbitjuk a keszlet erejeig, ahogy szoktak mondani. Tehat
mindaddig, amig az az eredeti 1 millios keret ki nem merul, tovabb lehet palyazni, 600.000 forintos
osszeg van meg ebben a keretben. Tehat mindenkit biztatnek, hogy, minden tarsashazat es tarsashazi
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kepviselot, hogy eljen ezzel a lehetoseggel es a klimavedelem a korforgasos gazdasag es a jovo
nemzedekek, a hazainkban a lako gyerekek komyezeti nevelese szempontjabol is fontos ez, ugyhogy
ugyhogy akkor lehet palyazni, es akkor megnyilik ez a 3 uj palyazat is, amit az elejen emh'tettem.
Fontos valtozas az is, hogy most kiirjuk ezeket a palyazatokat. Maskor is, ha uj palyazatokat inditunk,
akkor arrol a Kepviseld-testulet fog donteni, viszont a Szarvas Koppany elnok ur altal vezetett
KKKB, tehat Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag lesz az, amely a konkret
beadott palyazatokat el fogja biralni ajovoben. Tehat ilyen ertelemben egy kicsit tehermentesitjuk
ezzel az SZMSZ-modositassal a Kepviseld-testuletet. Egy utolso mondat arrol, hogy az arnyekolasi
palyazat az elegge innovativ, nemcsak a keriiletben nem volt ilyen, hanem masutt se nagyon volt
olyan, ami kimondottan ezt a celt szolgalja, tehat hogy olyan zold falak, amelyek nem a tuzfalra
felfuttatott futonoveny, hanem kimondottan ezt a klimavedelmi celt szolgalo zoldfal, es hogy
remeljiik, hogy ez, hat, ez egyfajta ilyen pilot, tehat egy kiserlet. Meg az is lehet, hogy nem jon be, de
azt remeljiik, hogy elni fognak ezzel a tarsashazak, es kimondottan ilyen tipusu a hosziget-hatast
merseklo palyazatok is be fognak erkezni, es tudjuk ezzel is tamogatni a keriiletben elok
eletminosegenek j avitasat, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviseld umak adorn meg a szot iigyrendiben, parancsoljon!

Veres Gabor!
Igen, polgarmester ur! Tisztelettel kerem, hogy amennyiben erre lehetoseg van, a kepviselok
egeszsege megovasanak erdekeben egy par perc sziinetet, levegozesi szunetet rendeljen el, legyen
kedves.

Piko Andras
Ennek a, ennek a napirendnek a vegen, termeszetesen, koszonom szepen! Kerdesek kovetkeznek.
Gondolom, Voros Tamas kepviseloi kerdes, parancsoljon!

Verbs Tamas
Koszonom szepen a szot! Egeszen konkret kerdeseim lennenek. Ebben az evben hany fat iiltettek,
iiltetett az Onkormanyzat kozteruleten es mennyit a Fovaros? Hany negyzetmeter zbldfeliilet jdtt letre
iden kozteriileten, kozteruleten? Es, most megvarom a valaszokat, utana rateriink az erdemi
targyalasra, koszonom!

Piko Andras
Nem latom az illetekes alpolgarmestert, en fejbol ezt nem fogom tudni, ugyhogy, ha nem jon meg,
akkor kenytelenek lesziink irasban valaszolni. Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur,
parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Holnap bizottsagi ulesen lesz egy errol szolo napirend
helyszini kiosztassal, igy be tudunk szamolni arrol, hogy a kerulet hany fat iiltetett el az idei evben.
Egyebkent ez meg egy folyamatban levo munka, de mar a vegehez kbzeledik, es igyeksziink
megszerezni a Fokerttol, hogy hany fat iiltettek el iden a VIII. keriiletben, de szerintem ez nem fog
menni holnapra, ugyhogy fog kapni kepviseld ur egy reszletes valaszt irasban, de biztatom most is
meg egyszer, hogy holnap legyen szives reszt venni bizottsagi ulesen, es akkor eloben is tudunk majd
errol beszelni konkret tenyekkel alatamasztva.
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Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Csak azert, hogyha errol eldterjesztes kesziil a holnapi bizottsagi iilesre, akkor nyilvan ezek az adatok
most is rendelkezesre allnak. Ertem, hogy a fokertes az holnapra erkezik meg, de a keruleti az
mindenkeppen, es hogy ez a faiiltetesre vonatkozott, de a negyzetmeterekre, tehat a kozteruleten
letrehozott zold negyzetmeterekre nem, tehat abban tovabbra is szeretnem kemi a valaszt.

Piko Andras
Irasban fogunk valaszolni. Satly Balazs, parancsoljon!

Satly Balazs
Alpolgarmester urtol szeretnem kerdezni, mint eloterjeszto, hogy igy a klimavedelmi intezkedesi terv
fenyeben es annak fenyeben, hogy a klimavaltozas sebessege az megallithatatlannak tunik, illetve
annak a gyorsulasa, hogyan ertekeli azt a korulmenyt, hogy a bizottsagi iilesen fideszes kepviselok
leszavaztak a Blaha Lujza teri fakat.

Piko Andras
Kitol varja a valaszt? Eross Gabortdl? Jo, csak akkor varjuk meg eloszor van-e mas kerdes.
Amennyiben nines, akkor lezarom, es megadom a szot Eross Gabor alpolgarmester urnak,
parancsoljon, valaszoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom a szot! driilok, hogy ezek szerint magaval az eloterjesztessel nincsen problemaja a
frakeiovezeto urnak, mert amiket kerdezett azok jo es fontos kerdesek. Mint bizottsagi elnok urtol,
Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsagi elnok urtol, Camara-Bereczki Ferenc Miklos, jo? Joi
mondom? Elnok urtol megkapta a valaszt, viszont az eloterjesztest nem erintettek a kerdeseit. Csak
azert szeretnem vilagosan elhatarolni, tehat hogy a kdzteriileti zoldites nyilvanvald fontos celunk, es
nyilvanvaloan dolgozunk rajta, de hogy amirol most ez az eldterjesztes szdl, ez annak a kiegeszitese,
de mas. Ugyanis itt most arrol van szo, hogy tarsashazakat, ha ugy tetszik magantulajdonban levo,
Jozsefvarosiak magantulajdonaban levo tarsashazakat tamogatunk a gangzolditesben, a
homlokzat-zolditesben es a zoldfalakkal valo amyekolasban, valamit a komposztladak
beszerzeseben. Tehat, hogy ez egy masik tema. Egyebkent orommel fogadjuk a kerdeseit minden
temaban, csak, csak ez egy masik tema, ezt akartam mondani, illetve Satly frakeiovezeto ur kerdesere
valaszolva elmondom, hogy helytelenitem, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, a kerdesek utan frakeiovezetoi expozek, Satly Balazsnak adorn meg a szot,
parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nem szeretnem huzni, ezt minden, szerencsere minden
testiileti iilesre jut egy klimavedelmi intezkedesi tervhez kapcsolddo palyazat, ugyhogy minden
testuleti iilesen ugyanazokat a kerdeseket hallgatjuk meg a kepviseloktol. En nem szeretnem
megismetelni ezeket az erveket, szerintem mindannyian tudjuk, hogy ennek mi a celja, es hogy ez egy
hasznos es jo kezdemenyezes, es azok a negativ felelmek, amikor a kozbiztonsag rendjenek
felbomlasat vizionaltak a komposzt palyazat kapcsan, azok nem igazolddtak be.
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Piko Andras
Koszonom! Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En azt gondolom, hogy lehet arrol beszelni, hogy zold falakat kell huzni a
varosban. En szeretnem elmondani, a zold falak szerelmese es tamogatoja vagyok, de ezt is tudom,
hogy ezek mennyibe kerulnek, ezek a dolgok. Es az a helyzet, hogy ebbol a forrasbol, hat, nem
tudom, par negyzetmetemyi zold, vertikalis zold falat lehetne felhuzni, ugy, hogy ez minden modon
biztonsagos legyen a piaci arak ismereteben. Ugyhogy megint ez a problema, ugyanaz, mint a korabbi
komposztladas eldterjesztessel, hogy megint egy hatalmas es ambiciozus celt eldvezettek, ugye,
ismerjtik az intezkedesi terv, elhirestilt intezkedesi tervet el polgarmester umak, amelyben kifejtette,
hogy milyen fontos ez a feladat. Es sok minden van benne, amit vitatunk, vannak benne
meltanyoiando erdfeszitesek, de az a baj, es ezt Onoknek kell valahogy ezeket a feloldaniuk, hogy
vagy nem veszik komolyan ezt a temat, csak hangoztatjak, vagy esetleg On veszi egyedul komolyan,
alpolgarmester ur, es egesz egyszeruen nincsen meg a politikai tamogatasa ahhoz, hogy ezt a temat
komolyan vegye a Jozsefvarosi Onkormanyzat. Tehat, ne haragudjon, 3 palyazatot kiimi, en nem
tudom, hogy volt-e Jozsefvarosif Onkormanyzat tortenetebe ennel alacsonyabb foosszegu palyazat
valaha. Tehat ez annyira picike es alacsony dsszeg, hogy egyszeruen az ambiciozus celokhoz megint
egy ilyen komolyan lehetetleniil kicsi, oriasi celok, egeszen pici erofeszitesek. Pedig egyebkent
kdzteriileti fejlesztesek, akar tarsashazak zolditesere lehetne forditani. Hat,mit gondolnak? Ebbol a
penzbol milyen, milyen fejleszteseket lehet mondjuk egy tarsashaz belso udvaran vegrehajtani? Arrol
nem is beszelve, hogy, es remelem, megnyugtatnak a tekintetben, hogy mondjuk egy erkelyre
kirakott fikusz, az nem szamit bele a a zoldftesi programba, es nem fogjak majd beleszamolni, mint
zold negyzetmetert, inert en ertem, meg latom, hogy a borzasztoan nagy valasztasi igereteiket nem
tudjak vegrehajtani, es akkor muszaj valamit, mindent beleszamolni a zoldfeliiletbe. Es, hat, lassuk
be, azert nem ugyanaz, mondjuk egy kozteriileten ultetett fa, 10 negyzetmeteres, nem tudom,
agyasnak a letrehozasa, mint adott esetben egy 1-1 cserepes novenynek az elhelyezese. Egyebkent
kozteriileten sem szerencses, es ezt tobbszor elmondtuk, hogy bar van olyan muszaki helyzet, amikor
a plantenereknek van letjogosultsaga, de azert inkabb el kell ezeket kerulni, es inkabb olyan
novenyeket kell ultetni, ami, ami ott is marad, es nem tudja kinoni az eldhelyet. Tehat ezert, azert
vagyunk ezzel egy viszonylag melysegeben tisztaban, mert az elozo varosvezetes szamara prioritas
volt a zoldfeluleteknek a letrehozasra. Rengeteg zoldfelulet ujult meg, es borzasztoan sok zoldfeliilet
jott letre a keriiletben, nott a zoldfeluletnek az aranya, es rekordszamban ultettiink fakat is. Eleg, ha
csak a zold, olyan uj zoldfeliiletek jottek letre, mint a Blathy park vagy a Vajda Peter utcai zoldsav, es
olyan egyebkent gyakorlatilag ilyen varosi sivatagi, sivatagkent funkcionalo terek, mint a Kalvaria
ter es a Golgota ter vagy a Teleki ter lett igazabol egy zold sziget. Tehat szamunkra ez mindig nagyon
fontos es kiemelt tema volt, ezert nagyon szeretnenk tamogatni alpolgarmester urat a torekveseiben,
es egy modosito javaslattal szeretnenk elni. Tekintettel arra, hogy elegtelennek rajt, tartjuk a
forrasokat, a felsorolt palyazatokra, mi ugy gondoljuk, hogy felesleges kiilon kezelni, ezt erdemes
lenne osszevonni, es egyuttesen 150.000.000 forint keretosszeget biztositani ezekhez a celokhoz a
2021. koltsegvetesrol szolo onkormanyzati rendeletben felszabaditott, es mar azt hiszem, sokszor
kitaglalt 1.000.000.000 forint szabad maradvany terhere. Ugyhogy bizunk benne, hogy a mi
tamogatasunk mar at fogja lokni ezt az iivegplafont, ami alpolgarmester ur zolditesi ambicioi elott
vagy folott all, es sikerul a Kepviseld-testuletnek valdban erdemi forrasokat rendelni a zold
politikahoz, es nem csak szavakban, hanem tettekben is a zoldites mezejere fognak lepni. irasban,
nem, mindjart at is nyujtom a modosito javaslatot, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Radai Daniel alpolgarmester umak adorn meg a szot, parancsoljon!
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Radai Daniel
Koszonom kepviseld ur szavait! Akkor minden bizonnyal megnyugvassal tolti el az a teny, hogy a
Deri Miksa utca terveiben, szerintem sacc per kb. 30 planteneres fa helyett mi talajkapcsolatos,
rendes fakat ultetunk. Ugyhogy a, lehet, hogy az eredeti tervekben meg akkor nem voltak ezek az
ambiciok ennyire napirenden, de drulunk, hogy most mar ugye asszony elvet beszeljiik. En azert azt
meg jelezni akartam, hogy mikozben, szoval, mikozben a Blathy parknal ketsegtelen teny, es en nagy,
nagy orvendoje vagyok, es nagy rajongoja annak a tenynek, hogy ott egy kozlekedesi, autos feluletbol
lett egy teresedes, ezert a Golgota, Kalvaria ter es egyebkent az eredeti Horvath Mihaly ter is
valdjaban, bar zoldfelulet volt, egy felujitott es egy meltobb zoldfelulet jott letre, ez ketsegtelen, de
azert ezek eredetileg is zdldek voltak. Egyebkent fogunk teteles kimutatast adni a szamokrol, akar a
korabbiakkal is osszehasonlitva, milyen fak szulettek, hoi ultetodnek ezek a fak, uj fak, regi fak stb.
keretben. En megmondom oszinten, hogy miutan peldaul a Deri Miksa utcaban kb. 1000
negyzetmeterrel tobb zoldfelulet van az uj tervekkel, mint az eldzoek voltak, viszonylagos nyugodt
lelekkel nezek az ele, hogy ezek a tervek hogyan valtoznak meg es milyen a jovokepiink, koszonom!
De peldaul most szamoltuk a kollegakkal, hogy a Prater utcaba es a Tomo utcaba, ami korabban egy
aszfaltfelujitas lett volna, ott most egyuttesen kb. 90 fa van a terveken. Bocsanat, 70 fa van a terveken,
koszonom!

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

dr. Erdss Gabor
Koszonom! Radai alpolgarmestertarsam mar valaszolt reszben. A plantenereket ezek szerint most
mar kozosen nem szeretjuk, ez azert tenyleg nem mindig volt igy, de oriilok, hogy konszenzus van,
ahogy Radai Daniel elmondta. Fikusz biztos nem lesz, mert a Fikusz nem szereti a huzatot, megfazik,
lehullajtja leveled, tehat azt, azt, azt en garantalom. Ez egy, ez egy itt nyilvanosan tett politikai
igeretem. Fikusz nem lesz, egesz biztos, es azmi pedig az osszegeket illeti, koszonom a tamogato
szavait es az ambiciozus modosito javaslatat. Ha esetleg tevednenk, es rosszul lottiik volna be a
nagysagrendet, az ki fog derulni egyebkent. En most ezt teljesen oszinten mondom, mivel valoban
most eloszor inditunk ilyen palyazatokat, meg az is lehet, hogy tevedunk, mint ahogy az is lehet, hogy
ez a homlokzatzolditesi palyazat a maga masfel 1.000.000 Ft-javal, ezt lehet kevesellni, de az is lehet,
hogy olyan technologiak is vannak, sot, az biztos, amik nem igenyelnek, valoban lehet nagyon draga
zoldtalat is csinalni, es lehet, hogy lesznek olyan jozsefvarosi tarsashazak, amelyek egy ilyen
parszazezres, adott esetben, parszazezres tamogatasbol is tudnak homlokzatot zolditeni. Engedjuk
meg most egyeldre ezt a lehetoseget, es aztan majd meglatjuk, ahogy a gangzolditesnel is
nyilvanvaloan nem, nemcsak, nem egy-egy Fikusz, hanem, hanem 1-1 szobanoveny kihelyezese sem
lesz olyan, ami a palyazaton nyerhet. Errol majd az illetekes bizottsag gondoskodni fog, ha nem
vonulnak ki a fideszes kepviselok, mert azert erre is volt mar pelda. Mindenesetre a bizottsag majd,
majd gondoskodni fog arrol, hogy jo palyazatok nyerjenek. Koszonom, hogy a celokat tamogatjak, ha
az eszkozokbe van vita, az nem baj. Ha tuljegyzik a sokszorosara tarsashazak ezeket a palyazatokat,
akkor majd jovunk es szdlunk, koszonom!

Piko Andras
Koszonom, Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! En is rendkivul oriilok az ujabb palyazatoknak. Megint csak eves
kozben jon meg az etvagy. Es, ami az elegedetlenkedest illeti, hat, ugye mar a Pokemberben
megmondtak, hogy a nagy hatalom nagy felelosseggel jar. A keriileti dnkormanyzatnak nagyon kicsi
a hatalma, Magyarorszagon a Kormanynak es a kormanypartnak nagyon-nagy hatalma van, de
nyilvan mindenkinek van egy alapfelelossege abban, hogy megtegyen mindent a klimavaltozas elleni
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kiizdelemben. Mi hatalmunkhoz es felelossegunkhoz merten aktivan teszunk azert, hogy a keruleti
lakosok egyutt fel tudjanak lepni a klfma vedelmeben, abban, hogy Jdzsefvaros elhetobb legyen.
Egyebkent a mindennapi eletben is megjeleno eldnyei lesznek, hiszen a zold falakat jo lesz, jobb lesz
nezni, mint a nem zold falakat, es a amyekolas jol fog esni majd nyaron, amikor meg melegebb lesz,
mint valaha, hiszen most mar minden nyaron elmondhatjuk, hogy ennel mar csak melegebb lesz, es
tavaly se volt hideg. Szdval, ezek, ezeknek a fenyeben en oriilok annak, hogyha minel tobb ilyen
palyazat szuletik, es azt gondolom, hogy ezek a palyazatok azert jok igy egyesevel, mert kiilon-kulon
hirdethetdek, kiilon-kulon lehet roluk beszelni, es palyazatonkent valogathatnak a tarsashazak, hogy
melyikben vesznek reszt. Es azt gondolom, hogy legyen az, hogy kapkodjak el a keretosszegeket, es
aztan majd kenytelen legyiink boviteni. Ezek ugymond tekinthetoek tulajdonkeppen palyazat, meg
inkubator projekteknek is, amik aztan majd a nagy sikerre valo tekintettel tovabbi forrasokra
tarthatnak szamot es tovabbi tamogatasra. Kivanom, hogy legyen igy, de azert azt is figyelembe kell
venni, hogy elobb-utobb elfogynak a nem zold falak, es elfogynak az komposztlada nelkuli
tarsashazak, ugyhogy nyilvan van ezeknek a palyazatoknak egyszer majd egy vegrendelete, de menet
kozben majd kitalalhatunk ujabbakat, hiszen, mint ahogy az alpolgarmester ur mondta, van ebben
teljesen uj es innovativ palyazat is. Egy biztos, az altalam vezetett bizottsag keszen all ezeknek a
palyazatoknak a megbeszelesere es elbiralasara. Ebben mar van gyakorlatunk, hiszen meg akkor is
velemenyeztunk palyazatokat, amikor a veszelyhelyzet miatt polgarmester ur egyenileg dontott,
ahogyan fel volt hatalmazva, de kikerte a bizottsag velemenyet, es meg is adtuk, es ebbol is latszik,
hogy az altalam vezetett bizottsagban nem er veget a munka a bizottsagi ulesen, sot, hat, vannak,
akiknek ott el sem kezdodik, nezek itt szembe. Es hozzatennem, hogy a kivonulas az meg mindig nem
munka, de a bizottsag tagjai, mar amelyikek, akiket mi delegaltunk, azok stabilan aktivak, es reszt
vesznek, es megbizhatoak, ugyhogy (gong) allunk elebe az uj plusz feladatoknak, amiket kapni
fogunk, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen a hozzaszolast! A Pdkemberes, az nagyon sziven iitott. Mielott Szilagyi Demeter
kepviseld ur megnyomta volna a hozzaszolasra a jelentkezeset, kinaltam volna egy deal-t a Tisztelt
Kepviseldknek. Hogyha nines tobb hozzaszolas ebben a temaban, akkor igerem, hogy a Terminator a
hasta la vista-val buesuzunk es megyiink sziinetre, de igy sajnos Szilagyi Demeter kepviseld ur
eloffolta ezt a mutatvanyomat, ugyhogy parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Elnezest kerek, hogy igyekszem nemi komolysagot eroltetni a testuleti iilesbe. Egyebkent majd annal
a napirendnel, amikor a bizottsagok eves beszamolojat, munkajat, arrol dontunk vagy targyalunk, ott,
ott gondoltam ezt reszletesebben kifejteni, hogy miert is drill annyira a kepviselotarsam, hogy kap a
bizottsag valamilyen feladatot, hogy legalabb valamennyire tudja a letjogosultsagat igazolni.
Ugyanis talan ez lesz a 3. olyan dontesi kompetencia, amit az egesz regnalasa alatt megkapott, es
onalloan, onalloan dont. Ne csodalkozzanak rajta, hogyha igy drill neki. Az pedig az bizottsagnak az
erdemi munkajat nezve en azt gondolom, hogy nem rank nezve kellemetlen, hogy ha eppen nem
vagyunk ott a bizottsagi ulesen, akkor hatarozatkeptelenne valik, hanem Onre nezve kellemetlen,
meg a kormanyzo tobbsegre nezve kellemetlen. De hat, mindezt mindenki itelje meg sajat maga.
Onmagaban azt gondolom, hogy jo, hogy vannak ilyenek, kell, mert ez, en azt gondolom, hogy egy
fontos dolog, de aranytevesztesben vannak. Tehat ezzel a 600.000 Ft-os keretosszeggel nem lehet
palyazatot meghirdetni, ugyhogy en azt kerem, hogy tamogassak, vagy akkor tegyenek egy masik
inditvanyt, hogy akkor ne 150.000.000, akkor, Onbk latjak jobban a kasszat, legyen tobb, mivel tobb
penz van benne, vagy legyen kevesebb, legyen 700, ahogy Veres Gabor kepviselotarsam javasolja.
De azt gondolom, hogy ezek azok a feladatok, amire kell, kell aldozni, minel, minel tobb penzt, es igy
akkor lesz legalabb munkaja kepviselotarsam bizottsaganak is, mert egyelore nem nagyon volt. Meg,
meg sokszor a kepviselo-testuleti ulesekrol sem sikerult egy vagy kettonel tobb napirendet atmenteni,
hogy legalabb valamirol targyaljunk, de talan akkor most mar lesz ennek ertelme.
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Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Csak felhivnam a figyelmet a kepviselonek, hogy a munka merteke, es
hatekonysaga, es hasznossaga nem attol fugg, hogy mennyi penzt ontunk ra, tehat nem attol lesz
feltetlen tobb a munka, hogy nepszeru lesz a program es sok lesz a jelentkezo, es azt is leszogeznem,
hogy nem volt olyan napirendi pont az altalam vezetett bizottsagban, amit ne tudtunk volna
megtargyalni, legfoljebb volt egy hosszabb sziinet, ugyhogy nem kell aggodni. Tovabbra sem felek
attol, hogy arra szoruljak, hogy a fideszesek joindulata, ami, hogy mondjam, egyesek szerint letezik,
szerintem ez az unikomis, szoval, nem fogok arra szorulni, hogy a fideszes kollegat joindulataval
legyen meg a hatarozatkepesseg, anelkiil is meg fogunk tudni targyalni mindent ajovoben, ahogy
eddig is, elobb vagy utobb koszonom!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen! Majd megvedheti minden bizottsagi elnok az allaspontjat, ha odaeriink, hogy mer
is van ilyen marha nagy sziikseg arra a bizottsagra, aminek bssze se kell ulnie igazabol, mert
nincsenek erdemi dontesi pontja, es oral, hogyha a 600.000 forintrol dont, donthet. Hat, ehhez
gratulalok! A, viszont az erdemi reszhez, en szerintem erdemes lenne megfontolni itt az amyekolasi
resznel, amit egyebkent en azt gondolom, hogy lehetseges lenne, akar kozteruleteken is, ha izleses es
szep, akkorbizonyos esetekben megvalositani, hogyha ez a muemleki komyezetet stb. nem rombolja.
Latunk erre peldakat, ugye, foleg azert mediterran orszagokba, meg Pecsett, azt talan mindenki ismeri
azt a megoldast, de, de azert ezzel ovatosan kell banni. Ettol fuggetleniil azt gondolom, hogy peldaul
a konkret tervek ismereteben tud donteni egy bizottsag, hogy melyik tervet tamogatja. Bar itt, ugye,
alapvetden nem kbzteruletekrdl van szo, csak ezt akartam javasolni, ezt erdemes lehet ott is 1-1
pilotot inditani, hogy megnezzuk, hogy milyen hatasa van ennek az ottani mikroklimara. A masik
resze pedig az amyekolasnal: en fontosnak tartanam, hogy le, ha lenne olyan palyazat akar
kiegeszitve a tarsashazi palyazatokat, ami kifejezetten maganlakasoknak az amyekolasat segitene
elo, tehat kifejezetten olyan beruhazasokat tamogatna, amivel az amyekolast lehet segiteni. En ugy
tudom, hogy egyebkent letezett ilyen az egyik szomszedos keruletben, ami kifejezetten nyilaszaro es
arnyekolassal kapcsolatos palyazatot, es nagyon nepszeru volt. En javaslom annak a
tanulmanyozasat, mert en azt gondolom, hogy azert rovidtavon nem fogjuk tudni ezt meguszni, hogy
egyreszt klimatizaltak legyenek a lakasok,tehat sajnos energia-felhasznalok klimaberendezesekkel
biztositsak a mukodest, de hogy ez ne legyen, vagy pontosabban energiahatekony legyen, ezert
szerintem az amyekolast is erdemes bizonyos helyeken eldsegiteni es tamogatni. Es azt gondolom,
hogy erre is erdemes lenne palyazatot kidolgozni, nem is nagy dsszeg, viszont en azt gondolom, hogy
lehetoseget biztosit aznnak az elbmozditasara, hogy le tudjak amyekolni mindsegi berendezesekkel a
jozsefvarosiak az otthonaikat, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszolast, ugyhogy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra
bocsatom eloszor a modosito javaslatot, amelyet kaptunk. Megkerem jegyzd asszonyt, hogy olvassa
feL hogy biztosan tudjuk mindannyian, hogy mirol szavazunk.
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dr. Sajtos Csilla
Voros Tamas modosito javaslata, ugye, a tulajdonkeppen a koltsegvetesi rendelet modositasara
iranyulna, ha jol olvasom. Kerem? (Voros Tamas a hatterben beszel, nem ertheto) Igen, tehat ez egy
tulajdonkeppeni eldzetes kotelezettsegvallalas lenne, es akkor lehetne ezt vegrehajtani, ha ezt a
Testulet megszavazza, majd bekeriil a 4. modositasba. Tehat: javasolja tarsashazak reszere zold,
zolditesre 150.000.000 forint keretosszeget hatarozzon meg, fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol
szold onkormanyzati rendeletben modositas kovetkezteben felszabaditott 1.000.000.000 szabad
maradvany felhalmozasi celtartalek.

Piko Andras
Koszonom szepen, tehat errol szavazunk most. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, minositett tobbseg
kell hozza, ugye? Jol mondtam, minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 2 igen 10
nem, 1 tartozkodas a szavazati arany, elutasitottuk a modositast.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
667/2021. (XII. 16.) hatarozata
(2 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el Voros
Tamas alabbi modosito inditvanyat:
.Javasolja a Kepviselo-testuletnek, hogy
1.
tarsashazak reszere zolditesere 150 millid forintot biztositson,
2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szold
onkormanyzati rendelet mddositasa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint szabad
maradvany felhalmozasi celtartalek. ”

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom a Kepviseld-testulet SZMSZ onkormanyzati rendelet modositasarol cimu
2 §-bol allo rendeletet, minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 13 igennel
elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 13 IGEN, 0
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 42/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A KEPVISELO-TESTULET ES SZERVEI
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATAROL SZOLO 36/2014. (XI. 06.)
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

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

Pik6 Andras
Most szavazasra bocsatom azz amyekolasi program palyazat kiirasarol szolo 2 pontbol allo elso
hatarozati javaslatot, egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 13 igennel elfogadtuk
az elso hatarozati javaslatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
668/2021. (XII. 16.) hatarozata

„Arnyekolasi program” palyazat kiirasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. „Amyekolasi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere udvaraik, homlokzataik es
fuggofolyosoik arnyekolasanak novelese celjabdl, az eldterjesztes 2. sz. melleklete szerinti
palyazati felhivasban foglalt tartalommal;
2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a
www.jozsefvaros.hu es a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint az onkormanyzat
hirdetotablajan torteno kozzetetelere.
Felelds: polgarmester
Hataridok:
1.
pont tekinteteben: azonnal
2.
pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon beliil
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi
Iroda.

Piko Andras
Most a 2. kovetkezik a homlokzat-zdlditesi programrdl, egyszeru tobbseg sziikseges hozza. Kerem,
hogy szavazzunk! 13 igennel elfogadtuk. 3. hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
669/2021. (XII. 16.) hatarozata
„Homlokzatzdlditesi program” palyazat kiirasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. ..Homlokzatzolditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere homlokzati zoldfeltilet
novelese celjabdl, az eldterjesztes 3. sz. melleklete szerinti palyazati felhivasban foglalt
tartalommal;
2. ahatarozat 1. pontja alapjan felkeri apolgarmestert apalyazati felhivasnak a www.jozsefvaros.hu
es a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint az onkormanyzat hirdetotablajan torteno
kozzetetelere;

Felelds: polgarmester
Hataridok:
1.
pont tekinteteben: azonnal
2.
pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi
Iroda.
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Piko Andras
3.
hatarozati javaslat, gangzolditesi program, egyszeru tobbseg szukseges hozza. Kerem, hogy
szavazzunk a hatarozati javaslatrol. Ez is egyhangu 13 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
670/2021. (XII. 16.) hatarozata
^Gangzolditesi program” palyazat kiirasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dbnt, hogy

1. „Gangzdlditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere zbldfeliiletenek novelesere
balkonkert vagy gangkert kialakitasanak celjabol, az eldterjesztes 4. sz. melleklete szerinti
palyazati felhivasban foglalt tartalommal;
2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri apolgarmestert a palyazati felhivasnak a www.jozsefvaros.hu
es a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint az onkormanyzat hirdetotablajan torteno
kozzetetelere.
Felelos: polgarmester
Hataridok:
1.
pont tekinteteben: azonnal
2.
pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi
Iroda.

Piko Andras
A 4. hatarozati javaslat kovetkezik, komposztladak biztositasa a lakossag reszere, egyszeru tobbseg
kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! Koszbndm szepen 13 igen szavazattal egyhanguan fogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
671/2021. (XII. 16.) hatarozata
a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” palyazat modositasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. modositja a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” cimu palyazati felhivas 3. pontjat
az alabbiak szerint:
„Az Onkormanyzat a keretdsszeg erejeig palyazat utjan magdnszemely eseteben egy darab
300 Uteres, tarsashdz eseteben kettd darab 300 literes muanyagbbl kesziilt un. komposztdlo
ladat biztosit, amely a palyazat idotartalma alatt szemelyesen dtvehetd a Jozsefvarosi
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. Varosuzemeltetesi Igazgatosagdn (1084 Budapest, Nemet u.
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17-19.), vagy keresre kiszdllitdsra keriil a pdlydzat feltetelekent benyujtott adatlapon
megadott cimre. "
szovegresz helyebe az alabbi szovegezes kerul:

„Az Onkormanyzat a keretdsszeg erejeigpdlydzat utjdn magdnszemely eseteben egy darab
300 literes muanyagbol kesziilt un. komposztdld Idddt, vagy egy darab legfeljebb 500 literes

fa komposztkeretet, illetve tarsashdz eseteben egy vagy ketto darab 300 literes muanyagbol
kesziilt un. komposztdld Idddt vagy egy vagy ketto darab, legfeljebb 500 literes fa
komposztkeretet biztosit, amely a pdlydzat idotartalma alatt szemelyesen dtvehetd a
Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Vdrosuzemeltetesi Igazgatdsagan (1084 Budapest,
Nemet u. 17-19.), vagy keresre kiszdllitdsra keriil a pdlydzat feltetelekent benyujtott
adatlapon megadott cimre. ”
2. modositja a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” cimu palyazati felhivas 6. pontjat
az alabbiak szerint:
..A pdlydzat nyujtdsa 2020. julius 20. napjdtdl a keretdsszeg erejeig, de legkesobb 2021.
december 31. napjaig tart. A pdlyazatok 2020. julius 20. napjdtdl a rendelkezesre allo
keretdsszeg kimeriileseig folyamatosan benyujthatdk zart boritekban komposztldddk
biztositasa lakossag reszere pdlydzat” megjeldlessel postai uton, vagy szemelyesen a
Jdzsefvdrosi Polgdrmesteri Hivatal Gazddlkodasi Ugyosztdlydnak titkarsdgdn (1082
Budapest, Baross u 63-67. 111. em. 315.). ”

szovegresz helyebe az alabbi szovegezes keriil:

..A pdlydzat benyujtdsa 2020. julius 20. napjdtdl a keretdsszeg erejeig tart. A pdlydzatokat
elektronikus uton a hianytalanul kitoltbtt palyazati adatlapon lehet benyujtani a
mellekletekkel egyiitt a zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail cimre, a targyban megjelolve a
pdlydzat tdrgydt es a pdlyazd tarsashdz cimet (pl.: Komposztldda-pdlyazat _Baross utca
63-67.). ”
3. a hatarozat 1. es 2. pontja szerint modositott palyazati felhivast megjelenteti
www.jozsefvaros.hu es a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint es az
onkormanyzat hirdetotablajan.

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1 -2.
pont tekinteteben: azonnal
3.
pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon beliil

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

Pik6 Andras
A kovetkezo napirend targyalasa elott egy 13 perces sziinetet rendelek el, tehat felkor talalkozunk.

SZUNET 16.18 -16.32
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A SZUNET UTAN A KEPVISELO-TESTULET AZ ULEST ZART ULESEN
FOLYTATTA A 10. NAPIRENDI PONT MEGTARGYALASAVAL
Napirend 11. pontja
Javaslat az „AIberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban” palyazattal
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
All. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen
hazban" palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara”. Arrol van szo, hogy az Onkormanyzat
(konzorciumban az Utcarol Lakasba es a NANE Egyesuletekkel, valamint a Periferia Kozpolitikai
Kutatokozponttal) palyazna egy francia alaphoz. A palyazat sikeressege eseten az Onkormanyzat
egyszerre nyeme egy felujitott, hosszu tavon uzemeltetett ingatlant es egy innovativ lakhatasi
mintaprojektet, amelyet kesobb lakasgazdalkodasi programma is fejleszteni tud. Az eldterjesztes! a
bizottsagok megtargyaltak. A napirend vitajat megnyitom, es kerdezem Szili-Darok Ildiko
alpolgarmestert, hogy van-e szobeli kiegeszitese. Igen, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Koszonom szepen a segitseget is, polgarmester ur. 2
dolgot szeretnek kiegesziteni. Egyreszt, mielott megkerdezik a Tisztelt Kepviseld urak, hogy miert,
miert ennyire keves az a palyazat, miert nem egy ilyen 60-80 oldalas tanulmanyt tettiink le az asztalra,
ami mar maga a palyazat, ez azert van, mert egy francia tipusu palyazattal allunk szemben, ami, ahol
az a szokas, hogy eloszor egy vazlatot kell csak benyujtanunk, egy kbrulbeliili errefele mennenk, es
hogyha ez az irany felkelti apalyazatot kiirdknak azz erdeklodeset, akkor kiirjak a valddi palyazatot.
Tehat ez gyakorlatilag mintegy otletpalyazat, ugy kell elkepzelniiik, ez van most Onok elott. Ez az
elso, ami szeretnek mondani. A 2. pedig, szeretnek egy mddositast eszkozolni, a 3. oldalon, a 2.
oldalon kezdodik legalul utolsd mondat es tart a 3. oldal tetejeig, ahol felsoroljuk azt a 3 celcsoportot,
akire fokuszalnank a palyazatba, akik a leendo lakdi lehetnenek ennek a specialis mini
lakasiigynokseg alberlet haznak. Az elso celcsoport az az anyaotthonokbol, atmeneti otthonokbdl
erkezok, erkezd csaladok, es a masodiknal szeretnenk egy szot meg beekelni, ahol a csaladon beluli
eroszak aldozatai szerepelnek, es ezt szeretnem kiegesziteni azzal a szoval, hogy a nem kozvetlen
krizishelyzetben levo csaladon beluli eroszak aldozatai. Tehat a nem kozvetlenul krizishelyzetben
levo, ez azert fontos, mert nem olyan csaladoknak, nem olyan anyukaknak szeretnenk lehetove tenni
az otthon hasznalatat, ahol tartani kell attdl, hogy esetleg a diihos ferj felkutatja oket, es molesztalja
oket, hanem azoknak a csaladoknak szeretnenk ezt a segitseget megajanlani, ahol, ahol mar regen
megallapodott az anyuka es a ferj, mar eltavolodtak egymastol. Ez egy szakasz, ez valamikor tobb ev
is, addig valamilyen intezmenyben elt, es mar nem all fenn ilyen krizishelyzet, nem kell attdl tartani,
hogy a diihos, felduhodott apuka, vagy ellenkezoleg, az anyuka fog majd jonni es koveteli a
gyermeket, lathatast, mas egyebet. Ezt szeretnem kerni, az eldterjesztes ily modon torteno
kiegesziteset, a csaladon beluli eroszak aldozatai szonal a nem kozvetlen krizishelyzetben levot
szeretnem kerni, hogy illessziik be. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik az eloterjeszteshez.
Voros Tamas Kepviseld ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Tobb kerdes is felmerul. Az egyik az, hogy miert van szuksegiik
konzorciumi tagokra egy ilyen palyazat benyujtasahoz? A masik kerdesiink az lenne, hogy ezek a
civil szervezetek, ezek megis milyen alapon keriiltek kivalasztasra? Es a 3. kerdesem az lenne, hogy a
program az garantalhato-e, hogy jozsefvarosi illetosegu lakosok szamara legyen elerhetd, tehat ez a
palyazatnak celja-e? Hiszen a LELEK-Program az ilyen volt, es ilyen most is. Alapvetden azt
gondolom, nekunk ez a feladatunk. A 4. kerdesem pedig az, hogy van-e arra egyaltalan jogszabalyi
lehetosege az Onkormanyzatnak, hogy lakasok feletti rend, tehat az Onkormanyzat vagyona, lakasai
feletti rendelkezesi jogot, azt 3...., (gong) bocsanat, mindjart folytatom, ...3. fel szamara mindenfele
eljaras, palyazat stb. nelkul biztositsa? Tehat ez hogyan lehetseges? Hiszen nekunk a
vagyongazdalkodasi rendeletunk, lakasrendeletiink, nem vagyok benne biztos, de szerintem azz
idevonatkozo torvenyi szabalyozas sem engedi ezt a fajta egyaltalan nem normativ hasznositasi
format, es csak bizonyos kotottsegek, kozhasznusag stb.-vel kapcsolatban enged peldaul
berlokijelolesi jogot kulonbozd szervezetek szamara. Es az sem, az sem egy, tehat az is egy
meghatarozott kor es cel szamara. Tehat ez milyen modon lehetseges, hogy ilyen palyazat nelkul
kiilso szereplok rendelkezhetnek az Onkormanyzat vagyona felett a tervek szerint? Koszonom!

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

Konczol David
Koszonom szepen! En csak azt szeretnem megkerdezni, hogy ha, ha nem fogunk semmit lepni itt a
bezart ovoda iigyeben, ugye, ami unids penzbol lett felujitva, es most ezt ott szeretnenk letrehozni
annak a helyen, vagy azon belul, akkor mennyi penzt kene visszafizetnie az Onkormanyzatnak?
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter Kepviselo ur, kerdezzen, parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Csak egy picit azon a vonalon maradva, amit Voros Tamas kepviselotarsam
elkezdett, hogy tehat, tehat nem latjuk azt, hogy pontosan utana mi fog tortenni. Ki lesz a, ez most, ez
egy berlokijelolesi jogot jelent ennek a konzorciumnak? Ami azt jelenti, hogy akkor a berleti dij, a
berleti szerzodes az Onkormanyzattal kottetik? A berleti dijnal, ugye, csak annyi, hogy
kedvezmenyes berleti dijakat lehet meghatarozni. Ki hatarozza meg? Hogyan illeszkedik ez a mi
rendeletiinkhoz, milyen alapon? Tehat, hogy egy csomo kerdest vet fol, amire ez az eldterjesztes nem
valaszol, hogy az Onkormanyzatnak a vagyona, mint olyan, az milyen modon kerul hasznositasra, es
azok a lakasok, amik ott kialakitasra kerulnek, azok egyebkent milyen formaban kerulnek majd utana
berbeadasra? Ki dont rola, dont-e rola egyebkent az Onkormanyzat, vagy kifejezetten csak a
konzorcium dont rola? A berleti szerzodes kivel kottetik, milyen dijon, hogyan fer ez bele a
ktildnbozd rendeleteinkbe?

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi kerdesek? Amennyiben nincsenek, akkor lezarom a kerdeseket, es
megadom a szot kepviselo, alpolgarmester asszonynak a valaszokra.

Szili-Darok Hdiko
Reszben valaszolok, kozben szakertot fogunk igenybe venni. Egyreszt az, hogy a 3. kerdese volt
kepviselo urnak, hogy a jdzsefvarosiak reszere lesz-e elerhetd a szolgaltatas. Ugye, ez akkor lesz,
igen, toreksziink ra, ezt szeretnenk. Akkor lesz majd relevans, amikor visszajelez a francia
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ugynokseg, hogy igen, erdekli a palyazat, akkor kell ezt jobban kidolgoznunk. Akkor kell azokat a
normativ szovegeket kidolgoznunk, hogy milyen kotodest varunk el, itt sziiletett, itt lakik, valami
kotodese volt, ide jart iskolaba. Tehat akkor jonnek ezek a, ezek a pontos meghatarozasok, de
termeszetesen Jdzsefvaros lakosaiert vagyunk elsodlegesen felelosek, ezert oket szeretnenk
tamogatni. Olyan embereket szeretnenk ide behelyezni, akik itt vesztettek el esetleg a gyokeriiket,
vagy ide kotodtek. Egye itt benne volt, hogy allami gondozottak. A keriiletunkben eleg sok ilyen
intezmeny van, ahol, ahol, ahol fiatalok lesznek nagykoruak, es az utankovetesi idd is esetleg itt jar le,
ezekbe a tamogatott lakhatasokban, es utana tovabb kell lepniuk. Tehat igen, torekszunk ra, hogy
jozsefvarosi lakosok vagy kotodesu szemelyek szamara tegyuk lehetove majd a, majd az itt lakast. A
lakasok feletti rendelkezesi jognal majd igenybe fogom venni Borbas Gabriella segitseget, de a
kbvetkezd eldterjesztes is hasonlo, hasonlo lesz, ahol is civil es egyhazi szervezeteknek adunk
velhetoleg kijeldlesi jogot. Itt szinten azt gondolom, hogy azzal allunk szemben, hogy egy kiilon
intezmenykent iizemeltessuk, hogy mi jeloljiink ki, hogy mily modon hatarozzuk meg ezeket? Ez
szinten kidolgozasi kerdes, mint mondtam, ez az anyag nem tartalmazza, meg csak az otlet
felvetesnel tartunk, es amennyiben az otlet erdekli a francia ugynokseget, akkor tamasztani fog
mindenfele kovetelmenyeket, hogy o igy, meg igy, meg igy szeretne, es elindul egy parbeszed a 2
szervezet kdzbtt. Egy mi igy szeretnenk, ti igy szeretnetek, egy egyeztetes. Tehat en tobb kulonbozo
variacidt el tudok kepzelni, akar, akar rendeletmddositassal, a szocialis rendeletbe illesztessel,
barmivel, ami lehetove teszi ennek, ezeknek a raszorulo szemelyeknek, hogy olcsdbb lakberrel
tudjanak lakas, lakashoz jutni. Jo, a penzben nem tudok valaszolni, ezt, hogy mennyi penzt kell
visszafizetniink az dvodaert, es akkor meg szeretnem kemi egyreszt Borbas Gabriellat, hogy
mindenrol tajekoztasson, illetve itt van a szakerto, aki hozza tud szdlni ehhez, hogyan valasztottuk ki
NANE-t, miert pont a NANE, az, aki ebbe a partneriink, (gong) abban, hogy mennyi penzt kell
visszafizetniink, es volt meg, hogy miert kellenek egyaltalan konzorciumi tagok. Es, hogy, igen, es,
hogy miert ezek a civil szervezetek lettek kivalasztva, hogyha esetleg tudnatok ra valaszolni, akkor
koszonom!

Borbas Gabriella
Eloszor is, a miert ezek a civil szervezetek lettek kivalasztva? Nem lettek kivalasztva, ezek a civil
szervezek, megkerestek minket, megkerestek az Onkormanyzatot ezek a civil szervezetek ezzel az
dtlettel, ezzel a gondolattal, ezzel a palyazati kiirassal, hogy amennyiben ez a Jozsefvarosi
Onkormanyzatot erdekli, akkor palyazzunk kozosen erre a francia palyazatra. Most ugye ugy nez ki,
tehat Jozsefvarosi Onkormanyzat miert nem egyediil palyazik? A Jozsefvarosi Onkormanyzat itt,
csak a, ha ugy tetszik, a hardvert adna, a szoftvert pedig a civil szervezetek, tehat mi az infrastrukturat
adjuk bele, a szakmai tartalmat pedig a civil szervezetek adjak. Azt mi nem tudjuk beletenni, mert mi,
mi nem azzal foglalkozunk, tehat az Onkormanyzat nem azzal foglalkozik. Ez egy, en ugy latom,
hogy egy ilyen szempontbdl win-win szituacidnak latom, van egy hasznalaton kiviili dvoda, amit
kiilfoldi forrasbdl at lehetne alakitani 8-10 lakassa, es amibe utana ezek a szakmai celok, amik az
eloterjesztesben le vannak irva, meg tudnanak valosulni. Ez az egyik, a masik alpolgarmester
asszonyt szeretnem, hogy, arra szeretnek raerositeni, amit mondott. Amennyiben itt a palyazati
folyamatban elorebb jut a konzorcium, akkor ez az eldterjesztes egyre kidolgozottabb formaban,
biztos vagyok benne, hogy meg tobbszor Kepviselo-testulet ele jon, amikor a berldkijeloles a
kbzfeladat-ellatasrdl szdld megallapodas, hasznositasi reszletek kialakitasra keriilnek, akkor
ugyanugy a Kepviselo-testiiletnek kell errol donteni. Abban a pillanatban nyilvan szinten, hogyha
kotelezettseg-vallalasrol es onreszrol is szo esik, tehat enol a Kepviselo-testulet meg tobbszor
donteni fog, ahogy halad elore az idd. A bezart, a visszafizetesi dolog, nagyjabol 30.000.000 forintot
kell visszafizetni, hogyha igy korlatos idon belul nem sikeriil hasznositani az dvoda epiiletet. Es
lehetne-e, hogy atadhatom a szdt az itt levo, egy, egyik konzorciumi partner kollegajanak?

Piko Andras
Igen, koszonom!
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Borbas Gabriella
Jo, akkor.

Piko Andras
Meg kell szavazni. Jo, akkor errol fogunk most szavazni. Bocsanat, legyen szives, kinek fogjuk
megadni a szot?

Borbas Gabriella
Posfai Zsuzsanna a Periferia Kozponttol erkezd kollega.
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Piko Andras
Koszonom szepen, tehat arrol szavazunk, hogy meghallgatjuk-e Posfai Zsuzsannat, koszonom
szepen, szavazzunk! 13 igennel, parancsoljon!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
673/2021. (XII. 16.) hatarozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Posfai Zsuzsanna, a
Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpont munkatarsa reszere hozzaszdlasi jogot biztosit.

Posfai Zsuzsanna
Jo napot kivanok! Koszonom, hogy meghallgatnak. Szoval, en egy par szot mondanek a programnak
a javasolt szakmai tartalmarol, ahol az egy ilyen nagyon fontos elem, hogy olyan noknek nyujtanank
lakhatasi lehetoseget, akik egyebkent valamilyen intezmenyben laknanak. Es ugye a magyarorszagi
intezmenyek, tehat szocialis intezmenyekbol nagyon keves a kivezetd ut, es ezert nagyon gyakori az.
hogy ugye van egy ilyen korforgas, egyik csaladok atmeneti otthonabdl a masikba kdltdznek vagy
visszakoltoznek bantalmazo partnerhez, amiatt, mert nincsen lakhatasi lehetoseg, ahova ki lehet
kdltdzni hosszabb tavon. Es akkor ahhoz, hogy ezt meg tudjak tartani, szocialis munkas tamogatast,
illetve a NANE Egyesuletnek a nok elleni eroszak, akik aldozatai voltak ennek, szamukra nyujtott
specialis tamogatas pedig ugye az ULE es NANE biztositana. Es ehhez kapcsolodik az, hogy, tehat ez
hasznositasba adas lenne, legalabbis a mi javaslatunk szerint, de persze errol az Onkormanyzatnak
meg dontenie kell, ami tobbet jelent ugye a berlokijelolesi jognal. Es eppen azert, mert itt egy ilyen
komplex szolgaltatast nyujtanank, amit reszben a berleti dij bevetelekbol lehet fedezni. Es az ULE,
Utcardl Lakasba Egyesiilet, nekik nagyon sok tapasztalatuk van mar azzal, hogy olyan
celcsoportoknak nyujtanak hosszu tavu lakhatast, akik egyebkent intezmenyekben elnenek. Es az d
ilyen szocialis munkas modelljukkel megtamogatva gondoljuk azt, hogy itt nem lenne problema,
tehat hogy a nemfizetes az peldaul nem egy valds, nem egy nagy kockazat olyan esetben, hogyha van
egy ilyen folyamatos szocialis kiseres. Igen, es nem tudom, hogy meg van-e olyan kerdes, amire
nekem kellene valaszolnom. Igen, es azert a VIII. keruleti Onkormanyzatot kerestuk meg ezzel a
projektjavaslattal, mert tobben is dolgoztunk mar itt a keriiletben, van terep-tapasztalatunk. Tavaly
csinaltunk egy kutatast, amihez interjuztunk a szocialis intezmenyekkel is, es ugy lattuk, hogy itt egy
ilyen nagy, hat, hogy igy jo lenne, tarsadalmi szempontbdl itt megvaldsitani egy ilyen projektet.

Piko Andras
Koszonjiik szepen!

Posfai Zsuzsanna
Koszonom!

Piko Andras
Alpolgarmester asszony kiegeszitene, es aztan utana megadnam a szot Szilagyi Demeter kepviseld
umak.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom! Kulonbozo tanulmanyokbol azt tudom, teljesen mas jellegu erdeklodesbol olvastam
ezeket, hogy az anyaotthonokban es csaladok atmeneti otthonaban elo anyukaknak egy eleg nagy
szazaleka Jozsefvarosbol szarmazik, akik evek dta ott elnek mar otthonokban. Atvilagitottunk a
Maltaval tobb ilyen anyaotthont, es megallapitottuk azt, hogy egy eleg jelentos szazalek, tehat
magyarorszagi viszonylatban is kimutathatdan, erosen jozsefvarosi, erosen tapasztaltuk a
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jozsefvarosi cimek megjeleneset, koszonom!

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

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt! Ugye, most meg a kerdeseknel, most meg a kerdeseknel vagyunk meg?

Pik6 Andras
Igen.

Dr. Szilagyi Demeter
Csak, mert az idokeretbol nem ez deriilt ki szamomra, csak azert kerdezem. Az, ami itt elhangzott,
amit a holgy emlitett, az akkor nagyjabol valasz arra a kerdesre, amit en foltettem, hogy milyen
keretrendszerben kepzeljiik el a kozbs mukodest. Es amennyire valasz, annyira keves, abbol a
szempontbol, hogy hogy tudunk ugy dontest hozni, hogy nem tudjuk a hasznositasnak a
keretrendszeret? Tehat most ugye az elhangzott, hogy egy hasznositasi konstrukcioban gondol,
gondolkozunk, ami az en ertelmezesemben azt jelenti, hogy ebbol a szempontbol, az Onkormanyzat,
mint a vagyonarol vald rendelkezesi jogrol lemond, es hasznositasba adja egy, egy konzorciumnak,
aki annak onnantol kezdve szedi a hasznait, elvezi annak a gyumolcseit, es azzal gazdalkodik
tulajdonkeppen. Es az oke egyebkent, csakhogy mielott felreertes lenne belole, ez egy (gong) fontos
ugy. Jo, tehat azert, mielott Erdss Gabor ur kiesik a szemuvegen keresztul...

Piko Andras
Folytatna? Parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Igen, jo, bocsanat, es akkor, es akkor kerdesre formalom, csak mert azert ez egy nagyon fontos ugy,
de, de mindemellett fontos tisztazni azt, hogy kik a szereplok, akik reszt vesznek benne, milyen
alapon vesznek reszt benne ezek a szereplok, es egyebkent ez az Onkormanyzat szamara milyen
terheket jelent, milyen lemondassal jar? Tehat en azt, meg egyszer akkor szeretnem megkerdezni az
Onkormanyzat vezeteset, hogy arrol, hogy az Onkormanyzat hasznosftasba adja ezt az epiiletet,
milyen elkepzelesiik van, hogyan fogjuk ezt szabalyozni? Mert en most azt gondolom, azt latom,
ebbol az eloterjesztesbol, hogy egy olyan szandeknyilatkozatot fogalmazunk meg, es akkor ez is
kerdes is, ad-e, ro-e rank barmilyen kotelezettseget ez a szandeknyilatkozat? Tehat, ha kesobb.
mondjuk adott esetben ezen a palyazaton tovabbhaladunk, es ne adj’ Isten, ott egy olyan
feltetelrendszer alakulna ki, amit az Onkormanyzat nem tud tamogatni, akkor ki tudunk-e meg ebbol
a konstrukciobol lepni? De hogy, de hogy erdekelne a velemenyuk, hogy milyen hasznositas, mit
gondolnak arrol, hogy egy (gong) konzorciumnak atadjuk egy onkormanyzati epulet hasznositasi
jogosultsagait?

Piko Andras
Koszonom szepen! Voros Tamas kepviseld ur, kerdes.

Verbs Tamas
Igen, koszonom! Nem kaptam kerdest arra, vagy ha nem tudjak, akkor mondjak azt, hogy milyen
jogszabalyi alapja van annak, hogy egy akar civil szervezet, akar barmelyik 3. felnek ezek szerint
nem csakhogy berlokijelolesi jogot, hanem hasznositast adunk, hiszen palyazat nelkul, palyazat
nelkiil ezt nem tudjuk megtenni, abban biztos vagyok. Es, hogyha palyazattal, es akkor mi garantalja,
hogy azok a civil szervezetek nyemek, akik mondjuk a palyazaton veliink egyutt indulnanak, vagy
akkor csak rajuk trunk ki, ez nem lenne tul elegans lepes, egyreszrol. Masreszrol, bocsanat, amit
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nagyon hianyolok, hat, sok minden egyeb mellett az eloterjesztesbol, az az ingatlanra vonatkozo
ertekbecsles. Arrol lehet tudni valamit, hogy az ingatlan az milyen erteket kepvisel, milyen forgalmi
erteke van jelenleg ennek az ingatlannak? Azert ezt erdemes lenne tudni, mielott annak a
hasznositasara egyaltalan elkezdunk gondolkodni. Ez az alapadat nelkul erdemi dontest sem tudunk
hozni.

Piko Andras
Szerintem egyszerubb a keplet, de nezek majd Borbas Gabriellara, hogy egeszitse ki! Szerintem nem
lesz hasznositas, ez az epulet onkormanyzati tulajdonban fog maradni, onkormanyzati tulajdonban
fog maradni, a konzorcium, nyilvan ennek ki kell dolgozni a megfelelo szabalyait, hogy hogyam az
ott kialakitott 8-10 szabalyban. Szoval, 8-10 lakasba hogyan kerulnek majd a celzott celcsoportokbol
berlok, es a berleti jogot, illetve a berleti viszonyt ugyanugy, mint egy onkormanyzati berldvel meg
tudja kotni a az Onkormanyzat, tehat nincsen, nem kell ra kiilon, kulon hasznositasi tervet, ez
onkormanyzati tulajdonban marado epulet lesz, a mi epiiletunk.

Voros Tamas
A hasznositas nem pusztan elidegenitest jelent, az akar barmifele hasznositast jelent, es ez egy
vagyonerteku jog, hogy ha valaki ilyet megkap, es tudnunk kell, hogy ezen ingatlannak milyen az
erteke.

Piko Andras
Nem adunk at vagyon erteku jogot.

Voros Tamas
Nem szerettem volna kerdest, de mondok egy peldat, hogy talan ertheto legyen, hogy miert fontos ez.
Hogyha odaadunk egy ingatlant hasznositasba valakinek 5.000.000 Ft ertekben, 1 negyzetmeteres
szuteren, mit tudom en, vagy mondjuk egy 1.000.000.000 forint erteku ingatlant 20 evre, az nem
ugyanaz, egyreszrol, masreszrol, nem tudjuk, es mondok egy peldat, hogy itt 8-10 lakasrol van szo,
mennyi az ingatlan erteke, ha esetleg azt elidegenitene az Onkormanyzat, es kapna erte, nem tudom
mennyit, mondjuk 200.000.000 vagy 120.000.000 forintot, abbol valoszinuleg siman fel lehetne
ujitani ezeket az ingatlanokat, az Onkormanyzatnal maradnanak a berldkijeldlesi jogok, akar ilyen
palyazatot hirdethetne meg, vagy ilyen eelokra hasznalhatna, mint a mostani, es nem futna annak a
kockazatat, elnezest, ezt mindenkivel futja, amikor egy kiilso szereplonek adja ki a hasznositasi jogot,
hogy valamilyen hatrany eri, hanem sajat maga meg tudja csinalni. Tehat azert szeretnem jelezni,
hogy ennek igy nincsen tul sok teteje, de a kerdesemre tovabbra is valaszt varok, mi az ingatlannak a
forgalmi erteke, keszult ertekbecsles-e es ha igen, azt szeretnek latni, ezen kivul pedig annak a
jogszabalyi alapjat, hogy milyen modon hasznosithatja, mi a jogtechnikaja annak, hogy hasznositja
ezt egy 3. szereplo. Koszonom, varom a valaszt!

Piko Andras
Bocsanat, nem meruit fol ennek az ingatlannak az ertekesitese, igy aztan nem is keszitettiink
ingatlanbecslest, ingatlan ertekbecslest, nem meruit fol, olyan, mintha egy „szazas haz”-unk lenne,
amit folujitunk. De! J6, Konczol David.

Konczol David
Koszonom! Csak egy kerdesem, hogy most meg a kerdeseknel tartunk vagy utana?

Piko Andras
Meg a kerdeseknel tartunk, csak mivel olyan bonyolult...
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Konczbl David
Szerintem egyszer mar lezarta a Polgarmester ur a kerdeseket amugy.

Piko Andras
Akkor el vagyok faradva. Jo, ezeken a kerdeseken akkor vegig fogunk menni. Kerdezem Borbas
Gabriellat, hogy segit-e a valasz tisztazasaban.

Borbas Gabriella
En azt tudom megismetelni, amit polgarmester ur mondott. Nem keszult friss ertekbecsles, ebben a
pillanatban nem adjuk se berbe, se hasznositasba, se nem elindegenit, se nem idegenitjuk el. Ebben a
pillanatban, a Kepviseld-testulet csupan annyirdl dont, hogy felhatalmazza a polgarmestert a
szandeknyilatkozat alairasara, ami azt jelenti, hogy kozosen a konzorciumi partnerekkel
benyujthatjuk ezt az dtletpalyazatot, benyujthatja az Onkormanyzat ezt az otletpalyazatot.
Amennyiben a palyazati folyamatba eldrehaladunk, akkor az osszes hasznositasi vagy berlokijeldlesi
jog, kozfeladat-ellatasrdl szolo szerzodes es egyebek, azok a Kepviseld-testulet ele keriilnek
kidolgozott allapotban.

Piko Andras
Igen, de meg nem tartunk ott, egyeldre meg palyazunk. Voros Tamas kepviseld ur, tigyrendi.

Vords Tanias
5 perc egyezteto sziinetet szeretnek kemi.

Piko Andras
Szili-Darok kepviseld asszony, alpolgarmester asszony valaszol, utana 5 perc szunet.

Szili-Darok Ildiko
Miutan dtletpalyazat, elmondom az btleteimet, hiszen meg, meg az a munkacsoport, aki ebben
dolgozni fog, az nem allt fel. Az akkor all fel, hogyha szdba all veliink a francia ugynokseg.
Megvarom, mig a kerdest feltevoknek megtisztelnek, figyelnek. Tudtok egyszer figyelni, oke. Noi
aggyal vagytok megaldva. Jo oke, hogyha ezt az ingatlant elidegenitenenk, ugye, akkor rogton lejon
kb. 30.000.000 forint biintetes a bevetelbol, amit vissza kene fizetniink, inert nem hasznositottuk a
palyazatnak megfelelden ezt az ingatlant tovabb. Tehat maris 30.000.000 veszteseggel kene
szamolnunk, de nem szeretnenk elidegeniteni ezt az ingatlant. En ugy kepzelem el, hogy az itten, itt
kialakitott apartman lakasok, lakasok, bekeriilnek a lakasportfolidnkba, a lakasallomanyunkba,
lakasokka valnak. olyan lakasokka, akik melle, majd a szoftvert, ahogy fogalmazott kepviseldtarsam,
adja a civil partner, hogy hogyan kell szocialis munkat vegezni egy, ilyen lakasokban. Ugyanugy az
Onkormanyzate a berlokijeldlesi jog, a civil szervezet hozza lehet, hogy a vagyonkezelon keresztiil,
mondom btletelek. hozza azokat a palyazokat, akik megpalyazzak ezeket a bizonyos
ingatlanreszeket. Es azt is ugy tudom elkepzelni, hogy ok megkapjak ugyanazt a berleti dijat, ami
kulonben a lakasokra vonatkozna, es a szocialis rendeletiink nemi atalakitasaval itt egy tamogatast
adunk ezekre a lakasokra, es akkor maris ott van az olcsd, ok olcsdbban berlik, de igazabol egy
tamogatassal olcsobb szamukra. Most elmondtam 2 percben, ahogy vegiggondoltam ezt a kerdest, de
meg nem tartunk ennel a, ennel a hidnal. Ez egy lehetseges variacio, tehat az ingatlanok bekeriilnek
az ingatlan portfdlionkba, ugyanugy adjuk ki oket, minthogyha lakasok lennenek, es hozzajuk
rendeliink egy olyan tamogatasi format, ami.

Piko Andras
Jo, 5 perc szunet.
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SZUNET 17.08-17.37
Piko Andrast
Csengetest, hogy mindenki jojjon be! Tisztelt Kepviselo-testulet, all. napirendi pontnal tartunk, az
alberlet haz ugyeben. Azt inditvanyozom eloterjesztokent, egyetertve a masik eloterjesztovel,
Szili-Darok Ildiko Alpolgarmester asszonnyal, hogy a jelenlegi Kepviseld-testiileti tiles napirendjerol
vegyuk le az iilest, vegyuk Ie ezt a kerdest. Azt szeretnem kemi, hogy amilyen gyorsan lehet,
sziilessen meg az a tulajdonosi bizottsagi felhatalmazas, dontes, amely a palyazaton valo indulas
lehetoseget megteremti egyaltalan. Ugye, itt valo igaz, es erre a kepviseld uraknak a hozzaszolasa
ramutatott, egy hasznositasrol van szo, mindenfelekeppen kell hozza tulajdonosi dontes. En magam is
ugy latom polgarmesterkent, hogy, meg hogyha egy palyazaton is indulunk, ez olyan tipusu
elkotelezodes, amelyet tulajdonosi dontes nelkiil az Onkormanyzat nem tehet meg. Van ervenyes, de
regen kesziilt ertekbecsles erre a... Egy eves ez az ertekbecsles erre az epiiletre. Azt szeretnem kemi,
hogy kesziiljon egy frissebb, tulajdonosi bizottsag dontsbn arrol, hogy a jelenlegi eloterjesztes, illetve
a plusz informaciok alapjan meg tudja-e adni szamara, ugye, a vagyonrendeletunk alapjan
500.000.000 forintig hasznositas iigyben a tulajdonosi bizottsag dont, hogy ezt lehetove teszi, utana
visszakeriilne ide a, valoszinuleg a januari kepviseld-testiileti tiles napirendjere ez a kerdes, egy
bovebb szakmai programmal, amely azokra a kerdesekre, amelyekre most meg nem tudtunk, vagy
nem egyertelmu valaszt adtunk, azokat vilagossa teszi. Beszeliink a konzorciumi partnerekkel is,
tehat a december, a januari kepviseld-testiileti ulesre ezt a kerdest javaslom elnapolni. Nem tudom,
hogy kell-e errol szavaznunk. Ha visszavonjuk, akkor szerintem nem kell. Tessek? Nezziik meg az
SZMSZ szerint. Kell? Akkor errol fogunk szavazni. Tehat visszavonjuk. Jegyzo asszony, ha zdld utat
adsz, akkor szavazunk. Vita nelkiil kell donteniink rola az SZMSZ-iink szerint. Kerem a szavazast,
igennel kell szavaznunk, amennyiben egyetertenek az eloterjesztokkel. Koszonom szepen, 12 igen es
1 nem szavazattal levettiik a napirendrol ennek a targyalasat, januarban folytatjuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
674/2021. (XII. 16.) hatarozata
(12 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a napirenden 11.
napirendi pontkent szereplo - .Javaslat az „Alberlethdz, mini lakasiigynbkseg egyetlen hazban"
pdlyazattal kapcsolatos dontes meghozataldra” cimii eloterjesztest leveszi napirendjerol.

Napirend 12. pontja
Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek szamara Onkormanyzati lakasok berlokijelolesi
joga” cimu palyazat kiirasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
Bocsanat, osszekeveredtek a papirjaim. 12. napirendi pont, „Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek
szamara onkormanyzati lakasok berlokijelolesi joga” cimii palyazat kiirasara”. A palyazat celja, hogy
Jozsefvaros teruleten szolgaltatast nyujto, a keriiletben miikddo jogi szemelyiseggel rendelkezo civil
szervezetek, alapitvanyok, valamint egyhazak, egyhazi szervezetek 15 darab onkormanyzati
tulajdonban levo lakas tekinteteben, berlokijelolesi joghoz jussanak. A berlokijelolesi jogot kapo
szervezetek vallaljak a lakasok felujitasat, ezaltal hozzajarulnak a keriiletben talalhato lakasallomany
HO

felujitasahoz es allagmegovasahoz. Az eloterjesztest a bizottsagok megtargyaltak, megkerdezem az
eloterjeszto Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonyt, hogy van-e szobeli kiegeszitese.
Parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A programunk tartalmazta azt, hogy szeretnenk kiboviteni
a szocialis munkat, szocialis szolgaltatast nyujto intezmenyek, szervezetek koret. Nem gondoljuk,
hogy csak nalunk van az igazsag, es ezt nem osztanak meg masokkal is. A szocialis
szolgaltatastervezesi koncepcidban le is irtuk, hogy szeretnenk jobban bevonni a szocialpolitika
megvaldsitasaban a civil es egyhazi szervezeteket. Tbbb olyan egyhazi szervezet jelentkezett nalunk,
aki szeretett volna berlot javasolni lakasokban, es mondtuk, hogy erre nincsen lehetoseg, tehat nem
igy tudjuk sajnos orvosolni ezt a problemat. Es ekkor jott az otlet, hogy irjunk ki kifejezetten civil es
egyhazi szervezetek szamara egy palyazatot, hiszen ezek a szervezetek sokkal jobban ismerik a
hiveiket, tudjak, hogy ki az, aki valdban raszorult, es nagyon-nagyon fontos, hogy melle tudnak tenni
egy nyomon kovetest, vegig kiserest, egy olyan szocialis munkat, egy olyan lelki munkat, ami attol
fuggoen, hogy civil vagy egyhazi szervezet, ami hozzasegiti meg inkabb a berlot, hogy be tudjon
illeszkedni a lakokomyezetbe, hogy ott teljesen normalisan elhessen. Tehat gyakorlatilag ezt ugy
fogalmaztam meg egymas kozott, hogy annak a berlonek, aki megkap egy ilyen berlokijelolesi
joggal, egy ilyen lakast, egyszerre 2 vedoangyala is van. Egyreszt a JGK figyel ra, hogy minden
rendben legyen, es fizesse berleti dijat, es plusz az a szervezet, aki dt oda jelolte, folyamatosan
nyomon koveti az eletet, es hozzateszi a kisebb vagy nagyobb segitseget, attol fuggoen, hogy mire
van sziiksege.

Pikd Andras
Ennyi?

Szili-Darok Ildiko
Ennyi.

Pikd Andras
Bocsanat, csak fonnmaradt, fonnmaradt a hangsuly. Koszonom szepen a szobeli kiegeszitest!
Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Az lenne a kerdesem, hogy az eloterjesztes ugye egyhazi szervezetek szamara is
biztositja a palyazasi lehetoseget, es itt lenne az a kerdesem, hogy egyhazak alatt, a torvenyi
szabalyozasban felsorolt egyhazakat ertjuk-e? Ugye, ez a 2011. evi ketszazvalahanyadik, CCVI. evi
torveny alapjan felsorolt egyhazakat ertjiik-e alatta? Szuken veve tortenelmi egyhazaknak mondjuk,
de azert talan ez nem egeszen az, mert ez egy 27 fos lista, ha jol tudom.

Pikd Andras
Bevett egyhazaknak. Koszonom, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Az volna meg a tiszteletteljes kerdesem, hogy egyfelol,
amit alpolgarmester asszony elmondott, az jo, csak ez nekem nem derul ki belole, hogy milyen
kotelezettsegei vannak annak az egyhaznak vagy civil szervezetnek, vagy egyhazi tevekenyseget
vegzo szervezetnek, nem tudom, hogy fogalmaztak, milyen tfpusu kotelezettsegei vannak, utokovetes
meg ilyen szempontbdl? Akkor legyen szives ebben segiteni, szamomra ez nem deriilt ki
egyertelmuen. Ugyanis, es akkor itt van a kovetkezo kerdesem, hogy van-e arra nezvest eloiras, hogy
kik koltozhetnek be ebbe a lakasba, kit fogadhat be az egyhaz berlonek? Kifejezetten
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hajlektalanoknak szol-e egyebkent ez a program, vagy kik a celcsoport, akik, akik szamara ez a
lehetoseg megnyilik, akar-e az Onkormanyzat ezzel foglalkozni? Foglalkozik-e ezzel az
Onkormanyzat, hogy ezek a berlokijelolesi, berlokijelolesi joggal rendelkezd szervezetek kiket es
milyen elvek menten koltoztetnek (gong) be a lakasokba?

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a kepviseloket, hogy van-e mas kerdes. Es most emlekeztessenek ra,
hogyha nines, akkor lezartam a kerdeseket. Es akkor kezdjiik a valaszokat, alpolgarmester asszony,
parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! A palyazati felhivas tartalmazza a 7. oldal folul, pontosan a CCVI. torveny,
2011-es torvenyt, rendelkezese alapjan egyhaznak minosulot. Tehat benne van, amit a torveny
egyhaznak mindsit. Aztan a kovetkezo kerdes pedig, a nyomon kovetesre emlekszem, szinten benne
van, a palyazati felhivasban talaljak meg, hogy ugye egyreszt vallalni kell, ez mar benne van a
hatarozatban is, vallalni kell a helyiseg felujitasat, a lakhatova tetelt, es erre egy evet kap a nyertes
palyazd, aki maximum 10 evre kot idot, kot szerzodest. Hogy kivel, szinten benne van a palyazat,
hatarozatban, illetve a felhivasban is. Nem hajlektalanoknak van kiirva, hatranyos helyzetu
szemelyeknek van kiirva. A hatranyos helyzet nines torveny altal determinalva, az mindsul hatranyos
helyzetunek, aki a tarsadalmi esely, egyenldtlenseggel erintett. Ez lehet oktatasi, tertileti, etnikai,
szocialis es munkavallalasi. Ezek azok az egyenlotlensegek, amelyekkel ha barmelyik, egy szemely
erintett, akkor az hatranyos helyzetunek mindsul, es amennyiben kettovel is, akkor az meg inkabb
hatranyos helyzetu, az halmozottan hatranyos helyzetu csaladnak szamit. Tehat nem, nem kitetel a
hajlektalansag, nem kitetel a roma szarmazas, nem kitetel a szegenyseg, ezek kozul barmelyikkel
erintett valaki, az hatranyos helyzetu. Direkt figyeltunk erre, erre a megfogalmazasra. Es benne van,
egy pillanat, keresem mindjart, mindjart, hogy a nyomon kovetes es a szocialis munka is feltetele,
tehat nem, nem az a metodika, hogy valaki megkapja es utana, utana pedig nem tbrodik azzal, aki,
akit o oda kijeldlt. Egy pillanat, keresem pontosan a helyet, nines nalam az a szemiivegem. Volt mas
kerdes? Mert esetleg az...

Piko Andras
Nem volt.

Szili-Darok Ildiko
Nem volt, akkor egy pillanat, keresem, de benne van.

Piko Andras
Jo, visszateriink ra a napirendi vitanal. Kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, hogy kivannak-e
hozzaszolni.

Vbrds Tamas
Kerdesem lenne, tisztazd csak.

Piko Andras
Jo.

Voros Tamas
Koszonom! En azt kerdeztem, hogy a torvenyi szabalyoknak bevett egyhazakrol van-e szo, es itt a,
maga az eloterjesztes omindzus 7. oldalan szerepel, hogy „egyhaznak minosulo szervezetek, belso
egyhazi jogi szemelyek, es jogi szemelyiseggel rendelkezd vallasi kozdssegek”. De ez a bevett
egyhazon beluli vallasi kdzdsseg?
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Piko Andras
Nem.

Voros Tamas
Tehat magyarul nemcsak a bevett egyhazaknak...

Piko Andras
Nemcsak a 27, fgy van.

Voros Tamas
hanem barkinek, aki, de bocsanat, a torveny kettevalasztja, nem veletleniil. Tehat az egyik az a
bevett egyhazak, akiknek peldaul ado 1%-at is lehet adni stb., a masik pedig a vallasi kozbssegek,
ugye, egy, kevesebb jogosultsaggal rendelkezo szervezetek. Tehat nem bevett egyhazak, tehat akkor
nemcsak a bevett egyhazak?

Piko Andras
Nemcsak a bevett egyhazak.

Voros Tamas
Hanem gyakorlatilag mindegyik. Koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Es a belso jogi szemelyre azert van sziikseg, hogy ne kelljen a biboros urhoz fordulni, hanem maga az
egyhaz is...

Piko Andras
Jo. A kerdesek utan kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, hogy kivannak-e az eldterjeszteshez
hozzaszolni. Satly Balazs frakciovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Mi tamogatjuk a palyazati kiirast, ez egy jo konstrukcid.
Nemcsak a szocialpolitikai lehetosegeit tamogatja az Onkormanyzatnak hozzajarulva a keriiletben,
illetve a fovarosban tapasztalhato lakhatasi szegenyseg enyhitesere, de arra is alkalmas, hogy
jozsefvarosi lakasok ujuljanak meg ugy, oly modon, hogy ahhoz onkormanyzati forrasok nem
szuksegesek. Igy egyszerre erjiik el a szocialpolitikai, illetve a vagyonpolitikai celjainkat is. A
palyazat kiirassal, valamint a palyazati adatlapon bekert informaciok alapjan, en biztos vagyok
abban, hogy ezen a palyazaton arra melto es valos szocialis tamogato munkat vegzd szervezetek
fognak berlokijeldlesi joghoz jutni, szorosan egyuttmukodve az Onkormanyzattal, az Onkormanyzat
intezmenyeivel, es a leendo berlok pedig ertelemszeruen a JGK-val szerzodnek, es valamilyen, es
valamennyi olyan feltetel, ami a jozsefvarosi onkormanyzati lakasok berldire vonatkozik, vonatkozik
rajuk is. Szerintem ez egy teljesen kerek tortenet, koszonjuk szepen alpolgarmester asszonynak, hogy
ezt eldterjesztette.

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En ugy velem, hogy ennek tul, legalabbis lathato, vagyongazdalkodasi
eldnyei nincsenek, hacsak nem vesszuk figyelembe azt, hogy velhetoleg ezek az ingatlanok
hasznositva lesznek, es eppen ezert valamifele koltsegek teren enyhitest jelentenek majd az
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Onkormanyzat szamara, kozos koltseg, stb. fenntartast, allagmegovast elvileg. En azert azt
gondolom, hogy azert ennek az egzakt ellenorzese azert mindenkeppen a JGK feladata kell, hogy
legyen, tehat mind az elszamolasnak, es en azt gondolom, hogy a kulonbozo elvegzett munkalatokrol
valo teteles elszamolast a tulajdonosi bizottsag szamara mindenfelekeppen javaslom a beruhazasok
tekinteteben is tovabbitani, sot, jova is kene hagyni. Tekintettel arra, hogy ugye olyan modon nyerik
el a hasznositasi jogot ezek a szervezetek, hogy azt vallaljak, hogy felujitasi kotelezettsege, felujitasi
kotelezettseggel egyiitt, felujitasi kotelezettseggel pedig azt gondolom, hogy sok minden, sok minden
jar, es ezeket alapvetden nyilvan a palyazatban rogzitik majd, hogy mit vallalnak ezzel kapcsolatban,
milyen tipusu beruhazasokat vallalnak, de ezeknek a, mind az elszamolas resze, mind a
megvalosulasat azt mindenkeppen ellendrizni kell, es javaslom ez a tulajdonosi bizottsagban
foganatos, legyen foganatositva. A masik problema az, en azt gondolom, hogy nagyon kinyitjuk, es
nem feltetlenul szeretnem barmilyen modon velemenyemet formalni kulonbozo vallasi
kozossegekrol, de azert tudjuk, hogy egy bizonyos vallasi kozosseg es a helyi hajlektalan-ellatas
kozott igen erds szemelyi osszefonddasok vannak. Es ahogy a bekiabalo momentumos kepviselok is
mondjak, valoban Soros Gyorgy altal tamogatott szervezet, bar en ezt most nem akartam elohozni, de
ha fontosnak tartja, akkor mikrofonba is elmondom. De azt gondolom, hogyha valoban az itteni es
mukodo letezd egyhazakat kell vagy szeretnenk helyzetbe hozni, akkor itt a bevett egyhazakra kell
korlatoznunk. Sot, en azt gondolom, hogy a keruletben mukodo bevett egyhazakra kell korlatoznunk
ezeket a palyazati lehetosegeket es nem mindenfele egyeb szervezetre, mert en szerintem, hogyha ezt
nem tesszuk meg, ne legyen igazam, de en szinte biztos vagyok benne, hogy ha itt most egy boritekba
betennem annak a vallasi kozossegnek a nevet, amely nyemi fog ezen a palyazaton, es kibontanak,
akkor egy fogadast meg tudnek Onoknek nyerni, es nem buveszmutatvany lenne, hanem csak
nyilvanvald az a szandek, ami ezzel kapcsolatban kikerul. (gong) Ugyhogy modosit..

Piko Andras
Igaz, egy kerdes meg valasz nelkul maradt, azt alpolgarmester asszony mindjart megvalaszolja.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Elnezest, mar ugy tunik, hogy kell egy masik szemtiveget is hoznom majd a
Testuletre, oregszem. A 2. oldal 2. bekezdese az, ami elsodlegesen lehetove teszi aztan a palyazati
felhivast, es a nyilatkozatban benne van pontosan, amit kepviseld ur kerdezett. De berlokijelolesi
joggal az Onkormanyzat segit a szervezetek szocialis ellato karitativ tevekenyseget hatranyos
helyzetu emberekkel kapcsolatban, segit a nevelesbevetelbol kikeriilo fiatal felnottekrol valo
gondoskodasukban, a roma felzarkoztatast celzo kezdemenyezesiiket, valamint az eselyegyenlosegre
valo torekvest. Erre utal vissza, hogyha megnezik, akkor a palyazatnak, a palyazoknal nyilatkozni
kell a szocialis munkarol, a 2, pontban nyil, a 2. pontban nyilatkozik az egyhaz, illetve a civil
szervezet arrol, hogy milyen szocialis munkat vegez, illetve hogyha megnezik a palyazati adatlapot,
ott pontosan bekerjuk, hogy milyen szocialis munkat tesz hozza a civil szervezet. Amikor majd az a
bizottsag, aki eldonti ezeket a palyazatokat, latja a beerkezo igenyeket, akkor termeszetesen ez egy
nagyon fontos es fd szempont, hogy a mellerakott, igen, itt van a 16-os, a 14, 15, 16-os oldalon
talaljak ezt, ahol, ahol egyreszt a felujitasra kerdeziink ra, milyen tapasztalata van ennek a
szervezetnek az ilyen jellegu tevekenysegben, es rakerdeziink abban, hogy hogyan kivanja a szocialis
munkat mellerendelni annak az iigyfelnek, akit, akire, akit berlokent kijeldl. Meg azt szeretnem
elmondani, amit kerdezett, hogy keriileti bevett egyhaz legyen, szinten benne van a palyazati
felhivasban, hogy keriileti szervezetek palyazhatnak, tehat olyan egyhaz, aki nem jelenik meg a
keruletben, nincsen itt hiteleti tevekenysege, vagy olyan civil szervezet, aki nem itt mukodik, az nem
palyazhat a palyazati kiiras szerint. Azt, azt gondolom, hogy nem szeretnenk betenni a palyazati
kiirasban, hogy ki altal ne legyen tamogatva egy szervezet, az Ordogot levehetjiik, az Ordog altal
tamogatott egyhazakat nem szeretnenk, hogy berlokijelolesi joggal eljenek, mast en nem tudok
elkepzelni, hogy kizarjunk.
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Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A leheto leghiggadtabb probalok maradni ebben a
kerdesben, de, de muszaj elmondanom nehany dolgot. Az egyik az az, hogy az en velemenyem es
meggyozodesem szerint egy Isten van. Na, most, ha valaki ezt egy kicsit maskepp gondolja, ahhoz is
joga van, de ha valaki Istenben es a szeretetben hisz, es azok kdzbtt mi kulonbseget tesziink, akkor
biztosan egy dolgot nem tesziink meg, nem kovetjiik azt, amit az Isten szamunkra kijelolt. Onok
biztosan nem. Nem tudom, hogy a maguk mellett eppen jelen nem levo KDNP-s kepviselok mit
szolnanak ehhez, de nagyon szereny Bibliaismeretem, bar valamennyire azert megiscsak ismerem,
azt, arra emlekeztet engem, hogy vannak ebben nagyon fontos mondatok arrol, hogy ahany, ahanyan
az en nevemben osszegyultok, es ahol 3-an, vagy ketten osszejottok az en nevemben, ott vagyok en.
Ennek alapjan gondolom, hogy egyhaz es egyhaz kozott kulonbseget tenni, es akkor itt most egy
meglepo szot fogok hasznalni, szerintem perverz. Es egy vegtelen retardalt gondolat. Es ha, ha On
tenyleg az alapjan kulonboztet meg egyik egyhazat a masiktol, hogy ki az a szervezet, amelyik azt
tamogatja esetleg, es nem a hiteleti tevekenysege alapjan iteli meg, vagy nem az alapjan a
tevekenyseg alapjan, amit azokert az emberekert tesz, akik ellen On folyamatosan harcol ebben a
Kepviseld-testiiletben, meg mindenhol, akik szerencsetlen sorsu emberek, nem olyan szerencses,
mint On, hogy jo csaladba sziiletett, volt penze iskolabajami, neveltetni Ont a csaladnak, szep ruhaba
oltoztetni, hanem eppen olyan elethelyzetbe sziiletett bele, amelyik, amelyik nem ilyen, ahhoz kepest
probalja meg atgondolni, hogy mikor mit mond. Utolso mondatom pedig, hogy ne adja az Isten, On
egy ilyen helyzetbe keveredne, bar tenyleg soha, valosziniileg nem fog ez bekovetkezni, akkor vajon
szinten ugyanilyen vehemensen politizalna-e, mondjuk a hajlektalan emberekkel szemben, vagy a
szegeny emberekkel szemben, azokkal az emberekkel szemben, akik az On sorsaban sajnos nem
tudnak osztozni, mannint hogy tele vannak penzzel, es van lehetosegiik elni. Es muszaj meg egy
mondatot mondanom, az meg a szakmai resze, hogy en is nagyon szeretnem, hogyha a muszaki
tartalmat, ami a felujitasokra vonatkozik, azt a tulajdonosi bizottsag lathatna es jova hagyhatna, mert
szerintem ez nyilvan igy is lesz, es azt is nagyon szeretnem, amit Satly Balazs kollega mondott az
iment, hogy azert azoknak a berldknek, akik ezekbe az intezmenyekbe (gong) be fognak koltbzni,
azoknak a kontrolljat termeszetesen a JGK...

Piko Andras
Meg a mondatot folytassa!

Veres Gabor
Gyakorolja a JGK. Tehat szeretnenk nyilvan ellenorizni azt, hogy kik mennek ebbe, de ez nem egy
keres csak mondom, hogy ez igy helyes.

Piko Andras
Koszonom szepen, Kbnczdl David kepviseld ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen, polgarmester ur! Voros Tamas kepviseld umak azzal a felvetesevel en is teljesen
egyetertek, hogy a tulajdonosi bizottsag ellenorizze a felujitasi munkalatok befejeztevel ezeket. Arra
csak, ha jdl ertettem kepviseld umak a felveteset, o azt szeretne, hogy a bevett egyhazak legyenek
azok, akik, es most amelyik egyhazra gondol, az a bevett egyhazak koze tartozik, itt van a torveny,
tizenotodikek a listan, szoval, nyugodtan ellenorizheti.

(hatterben beszelgetes, nem ertheto)
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Piko Andras
Ne akadjon meg kepviseld ur, hallgassuk! Befejezte, jo! Koszonom szepen, Herman Gyorgy
kepviseld ur, parancsoljon’

Hermann Gyorgy
Koszonom a szot, polgarmester ur! En csak egy apro kiegeszitest szeretnek tenni, pontosan a Voros
Tamas kepviseld ur aggalyait eloszlatando. Itt szo sines, szo sincsen arrol, semmifele kivetelezesrol,
hogyha kepviseld ur egyebkent figyelmesen elolvasta a dolgokat, akkor van benne egyebkent egy
korlatozas is, mert kifejezetten azert, mert diverzifikalni szeretnenk, hogy egy szervezet az hany
lakasra nyujthat egyaltalan be ebben az esetben palyazatot. Eppen az a cel, hogy itt minel, mine!
inkabb a raszorultsag legyen ervenyes, es nem szeretnenk semmit meghatarozni abbol a szempontbdl,
hogy melyik szervezeteknek probalnank kivetelt, melyik szervezetekkel kivetelezunk, es melyik
szervezeteket nem szeretnenk itt latni. Majd a palyazat, a palyazat az nagyon pontosan meg fogja
hatarozni a felteteleket. Koszonom!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En tenyleg nem szeretnek filozdfiai vitakba bocsatkozni. Oszinten szolva
nem is ertettem, hogy Veres kepviseld ur mirol, mirol beszel. En nem a palyazat celjai ellen
beszeltem, hanem azt mondtam, hogy a bevett egyhazak nyujtanak reszemre garanciat arra, hogy
ezek a programok vegigmenjenek, tobb tapasztalatuk van ebben. Es bar Konczol kepviseld ur
kimondta helyettem is, hogy merre kell tapogatozni, de rossz egyhazat valasztott, semmi bajom nines
hogyha a Magyarorszagi Metodista Egyhaz az indul a palyazaton. Semmilyen kifogasunk ez ellen
nincsen, mint egyik bevett egyhaz ellen sem, en azt gondolom, hogy a bevett egyhazakat kellene,
ezeket tamogatni. Jelen pillanatban azonban felelmeim vannak a tekintetben, hogy ha nem bevett
egyhazakra szurjiik le a tamogatast, akkor egy joval nagyobb kor fog tudni palyazni, viszont ezekre
azert az egyhazak egeszen mas infrastrukturalis es szakmai kepessegekkel rendelkeznek, es mondom,
ne legyen igazam, de szerintem en mar most meg tudom mondani, hogy melyik az az egyhaz, ami itt
a keriiletben mukodik es nem bevett egyhaz, es fog nyerni ezen a palyazaton, es ez eleg kellemetlen,
hogyha ugyanis leszukitenek a bevett egyhazakra, akkor nyilvan ez a problems nem allna fol. En
tenyleg nem akarok a szeretetrol meg, a Bibliaban en nem olvastam olyat, hogy adjatok
berlokijelolesi jogot mindenkinek, aki jon, tehat en nem olvastam ezt passzust, ha egy kicsit
komolyabbra, komolyabbra vesszuk, akkor viszont olyat olvastam, hogy vigyazzatok, nehogy valaki
felrevezessen benneteket, sokan jonnek majd a nevemben, es azt mondjak magukrdl, en vagyok a
Krisztus, es sokakat megtevesztenek. En azt mondom, hogy ne hagyjuk magunkat megteveszteni, en
nem szeretnek ebben allast foglalni, csak azert szeretnem jelezni, hogy ez a Bibliaban van benne,
hogy ha mar ezzel jon. En azt gondolom, hogy nem a mi dolgunk politikai teren ezeket a kerdeseket
megvitatni es eldonteni. Csak igy ez a „viragozzek minden viragot”, azert a valdsag es a Biblia egy
picit, picit leszukiti. De egyebkent nem ez a lenyeg, az a lenyeg, hogy berlokijelolesi jogot olyan
szervezeteknek adjunk, akiknek garancia van arra, hogy transzparens es atlathato modon, szakmai
tapasztalattal rendelkezve meg tudjak ezt valositani, es ne, bocsanat, egy politikai szovetsegesnek
adjak oda ezeket a berlokijelolesi jogot, de mondom, ha nem lesz igazam, en orillok a legjobban. de
en most beteszem egy boritekba a leendo gyoztes, egyik leendo gyoztes egyhaznak a nevet, es ki
fogom bontani a palyazat, a palyazat elbiralasat kovetoen, es bizonyara nem sok meglepetes fog
minket emi a gyoztes tekinteteben. Es ez nem jo, hogy igy van, polgarmester ur, ez kellemetlen, ez
kinos Ondkre nezve.
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Piko Andras
Ha mar megszolitott, szerintem nem fog talalni olyan palyazot, hogy Magyar Evangeliumi
Testverkozosseg. Szilagyi Demeter, parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Keriilgetjuk azert ezt a temat, de tenyleg, en azt gondolom,
hogy itt celszeru kicsit belemenni, es lesz majd egy konkret javaslatom a vegen, amivel az en
aggalyaimat el lehet majd oszlatni, ugyanis az en aggalyaim abbol taplalkoznak, ahogyan latom azt,
hogy egyebkent Onok hogyan allnak hozza a hajlektalankerdes kezelesehez. En nem ertek azzal
egyet, szemely szerint, hogy az megoldas lenne, hogy hajlektalan emberek szamara, mindenfele
kontroll nelkul, onkormanyzati berlakast adunk. Kell legyen, kell legyen egy kontroll, kell legyen
ennek egy, egy hatarozott, jol felepitett strukturaja, ahogy egyebkent a LELEK-Program is mukodik.
Es pontosan azert, mert latjuk azt, hogy egyebkent Onok hogyan kezelik ezt, csak eleg, csak eleg a
Kobanyai utca 22-ig elmenni, ahol egy meglevo lakdkozossegbe mindenfele komolyabb ellendrzes,
meg hatastanulmany, meg utokovetes nelkul koltoztetnek be hajlektalanokat, es jon letre olyan
aldatlan allapot, ami gyakorlatilag kezelhetetlenne teszi az ott lakok eletet, es ez nem egy ilyen
fantazmagoria, kikerult ez az eloterjesztes az internetre, es az egyik tarsashazbol megkerestek minket,
9-en irtak ala azt a peticiot, ezert, ha azt, erjuk el, csak egy hazbol, az egyik erintett hazbol, hogy ne,
ne, ne kovessiik ugyanazt a hibat, amit a Kobanyai 22-nel elkovetett a Fovarosi Onkormanyzat, mert
azt gondolom, hogy lakdkozbssege tomkelegenek, tehat az osszes lakdkdzdsseget, akik ebben
erintettek, tonkre lehet azzal tenni, hogyha ezt nem megfelelden kezeljiik. Es eppen ezert en, es azert
ezert kerdeztem ra arra, hogy ez az utokovetes milyen formaban van benne. Megmondom dszinten,
hogy maga a palyazati kiirasban ebben en nem latom megfeleld garanciat, de a, egyebkent a
bizottsagnak aki majd errol dont, annak a bolcsessegere lesz ez gyakorlatilag bizva. En megmondom
dszinten. ettol egy picit tobbet szeretnek latni garanciakent. En azt javaslom, hogy olyan, amennyiben
hajlektalan embereket szeretne az adott civil szervezet, egyhaz vagy egy vallasi kozosseg, aki majd
ezen a palyazaton nyer, hajlektalan embereket szeretne ebbe a ezekbe a lakasokba koltdztetne akkor
ezek olyan hajlektan emberek legyenek, akik a LELEK-Programban reszt vettek, akik azokon a
stadiumokon egyebkent, amit ott egy jol kialakitott szakmai programon keresztul megvaldsitottunk,
es vegigmentek azon, azokon a lepcsofokon, ami egyebkent az Onkormanyzat is ezt, mint, mint celt
tuzte magat, hogy kesobb onalldan egy berlakasban tudjanak helytallni, akkor, akkor legyen ez a
feltetel. Es persze vannak mas hatranyos helyzetu csoportok, celcsoportok, es ezt megertem, ezek
ebbol a szempontbdl egy mas megiteles ala esik. Csak szeretnem azt elkeriilni, hogy mindenfele
ellendrzes es kontroll (gong) nelkul hajlektalan embereket kdltbztessunk be lakokozossegekbe.

Pik6 Andras
Nem tudom, hogy miert beszelunk a hajlektalan emberekrol.

dr. Szilagyi Demeter
Mert benne van az eloterjesztesben.

Piko Andras
Nem, nincsen benne, nincsen benne. Az van benne, hogy raszorulo emberek, hatranyos helyzetu, hat,
miert nem vettek ki? Nincsen, ez a lenyegen nem valtoztat. A Kobanyai 22-ben tegnap voltam.
Atadtuk, atadtuk az idei Eletmento Pontot. Az, ami az Onok idejeben, talan emlekeznek, 2012-tol egy
szakadt sator volt, az most a BMSZKI kereteben 25 magas szinvonalu alacsonykiiszobu ferohely. Ez
szerintem nagyban mutatja azt a kulonbseget, ahogy a jelenlegi Onkormanyzat kezeli a
hajlektalankerdest, meg, ahogy Onok kezeltek. Szerintem errol tobbet nem kell beszelni. A masik,
hogy higgyek el, hogy az, amirol most beszelunk, az paralel azzal, amit az Onkormanyzat korabban
es mi is folytattunk a LELEK-Programmal. Itt olyan garantaltan hozzaerto es ebben tapasztalattal
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rendelkezd civil es egyhazi szervezetek fognak gondozni raszorulo embereket szocialis gondozassal
is, es nyilvanvaloan a palyazati feltetelek kozott ennek az elbiralasa donto lesz, amely garanciat ad
arra, hogy kontrollalatlanul barmilyen modon nem kerulhetnek bele oda olyan emberek, nemcsak
hajlektalan emberek, semmilyen mas. Ezeknel a raszorulo vagy kirekesztett, vagy, vagy hatranyos
helyzetu csoportoknal mas es mas fajta kockazatok lehetnek. Ezeket mind valdban merlegelnie kell
majd a palyazat elbiralasakor akkor azoknak, akik dontenek. Nem szandekunk egyetlen egy
lakokozosseget sem barmilyen nehez helyzetbe hozni. Nyilvanvaloan egy ilyen program eseteben az
az erdekunk, hogy egyszerre segitsiink embereknek, es olyan szervezeteket es olyan partnereket
valasszunk, akik ezt garantalni tudjak. Hogyha Onok szamara ez dnmagaban, az, hogy ezek a
szervezetek a keriiletben mukodo ezzel foglalkozo civil es egyhazi szervezetek, ezen nem tudok
segiteni. Nyilvan majd a folyamat el fogja donteni azt, hogy ezek a felvetesek jogosak voltak-e vagy
nem. En majdnem teljesen biztos vagyok, hogy olyan palyazati feltetelekkel fogjuk kiimi ezeket a
palyazatokat, amelyek garanciat adnak arra, hogy ne keriiljenek ilyen problemak eld. Es egyebkent a
Kobanyai 22-ben nem tudom, hogy hanyszor volt. Nyilvanvaloan en ott voltam tobbszor, lattam is,
segitiink is. Most eppen a Fovarosi Kbzgyulesen tegnap dontottunk arrol, hogy kozossegi helyseg fog
nyilni, gyerekek szamara szerveziink tamogatast. Az egy jdl mukodo kozossegfejlesztes. Lehet, hogy
az Onok, Onok, igen, igen, Kobanyai 22. Menjunk egyutt el, jo? Menjunk! Szivesen meghivom
mindojuket. Menjunk el Kobanyai huszon... Jaj, de tenyleg, oda erdemes elmenni, komolyan
mondom, tehat hogy jbjjiink, menjunk el! Megszervezem, megszervezem. Higgyek el, nem dramai.
Nem a, nem a, nem a sajat sajtbjukbol kell rola tajekozodni, jo? Oda kell menni, nincsen messze.
Tenyleg, komolyan mondom, szivesen, az egesz frakcidt meghivom, menjunk el is nezziik meg!
Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonjuk! Latjuk a sajat szemunkkel, hogy, es a lakokkal is beszeliink Onnel ellentetben, tehat nem
az, hogy megerkezik a kep, a polgarmester ur, elotte kitakaritjak a Patyomkin falvat, megmutatjak a,
hogy minden rendbe van, aztan kesz volt, ennyi volt. Tehat azert ott elnek emberek, akiknek mas a
velemenyiik, es az d eletminosegiik romlott, ugyanis en azt gondolom, hogy teljesen abszurd egy
szocialis ellatast, es nem rehabilitaciot, egy szocialis ellatast dtvbzni lakofunkciokkal, tehat ez
egeszen rossz pelda, es egy szornyu pelda. Nem a sajtd, a sajtd pedig, ne haragudjon, akarmennyire is
elfogultsaggal vadolja oket ebben az iranyban, nem gondolnam, hogy odahordja az emberi uriileket
es azokat a lehetetlen allapotokat, szornyu szemetet azert, hogy felvegye, vagy ha On ezt allitja, akkor
legyen ez, de nem, az ott van. Es ott van, ha most kimegyiink is ott lenne. Borzaszto allapotok vannak
abban a hazban. Nyilvan nem ugy kell idopontra menni, amit elotte a szorgos kezek rendet raknak
vagy a barati sajtd elforditja ilyenkora a hatat, hanem a valosaggal kene igazabdl foglalkozni. En azt
gondolom, polgarmester ur, hogy tobbek kozott az sines garantalva, hogy ezek jdzsefvarosi
szemelyek lesznek, hogyha a berlokijelolesi jogot ilyen modon tovabbadjuk. Tehat a
LELEK-Programnak a LELEK-Programnak a folytatasa azert lenne vagy az azzal osszekapcsolt
azert lenne egy jo pelda, mert akkor tenyleg egy meglevo rendszerbe integralnank, es ez egy kivald
felvetes Szilagyi kepviselb ur reszerbl. En azt gondolom, hogy ez igy lenne, igy allna igazabol ossze
ez a program, es az, hogy On nem tudja, hogy mi van az eldterjesztesben, de aztan, amikor
megmutatjuk, hogy mit irtak bele, arra azt mondja, hogy viszont ennek nines ertelme, azzal az Onok
sajat munkajat mindsiti. Azt mondja, hogy tok mindegy, mit imak le, tok mindegy, mi van az
eloterjesztesbe, menjen, mert csak. Hat, tenyleg lehet errol a kerdesrol beszelni, de ezen a
szinvonalon nem, nem hiszem, hogy mukodokepes lenne a modell. Es igenis azt gondolom tovabbra
is, hogy, es ez a modosito inditvanyom lenyege, hogy a bevett egyhazaknal maradjunk, azok kepesek
ebben a programban reszt vallalni, legalabbis az b reszvetelukre vald szukites igenis egy garancia
arra, hiszen ezek az egyhazaknak a nagy resze mar vegzett ilyen programot, van tapasztalata, sot, en a
szfvem szerint alapvetoen rajuk szamitanek ezekben a programokban, es nem feltetlenul azokra a
civil szervezetekre, akik legyunk dszintek, mar csdddt mondtak nagyon sokszor, nem mind, de
nagyon sok csdddt mondott ezen a teruleten, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen! Szili-Darok Ildiko, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom! Harom dologra szeretnek reagalni. Egyreszt arra, hogy most nem tudom pontosan, hogy
a kepviseldtarsam mit mond. Hogy a LELEK-Programot tegyiik bele? Nem tudom pontosan, hogy
mit mond kepviseldtarsam, hogy a LELEK-Programot tegyiik be bevett egyhaznak vagy ne. Mert,
hogy elobb azt mondta, hogy a LELEK-Programbdl kikeruld embereknek legyen ilyen, a fejlesszuk
kvazi meg jobban. Aztan azt mondja, hogy a bevett egyhazakat vegyuk be megiscsak. Pont az a
celunk, hogy nem a LELEK-Programot akarjuk tovabbfejleszteni, a LELEK-Programnak adtunk
most is kileptetd lakasokat, a LELEK-Programot fejlesszuk, ez kifejezetten arra a celra van kiirva ez
a palyazat, hogy meg tobb szereplot hozzunk be. Ne csak a JSzSzGyK lassa el innentol ezt a szerepet,
hogy nehez sorsu embereknek juttat lakhatasi lehetoseget, hanem tehat tarjuk ki ezt a palettak civil es
egyhazi szervezeteknek. A masik, amit, amit, ez sajnalattal mondom es bevallom, hogy az
eldterjesztest nem, nem neztem at szbrol-szdra. Kertem azt, hogy a hajlektalan emberek a 3. oldalon
ne szerepeljenek, mert a hatranyos helyzetu emberek magukban foglaljak a hajlektalansagot is, mint
egy, mint egy, az egyik hatranyt okozo tenyezot. Tehat en kerem, hogy a hajlektalan emberek szdt
toroljuk a 3. oldalrol az elso bekezdesbol, mert duplazzuk, es olyba tunik, mint hogyha bar itt most
ebbol a valaszbol, es be van teve zardjelbe, ami azt is jelenthetne, hogy ezekre a hajlektalan
emberekre vonatkozik kizardlag a kiirasunk. Nem ez a celunk, most a celunk, hangsulyozom,
hatarozottan nem az a celunk, hogy jelenleg hajlektalansagban ul embereknek adjunk. Ok az egyik
celcsoportja a masik 26-bdl, ami meg szinten hajlektalansagot okoz. Es a masik pedig, hivo
emberkent azt kerem Ivanyi Gabor vedelmebe, hogy Job 38:11! Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Hermann Gyorgy kepviseld ur, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Eddig, ne tovabb, azt jelenti!

Hermann Gyorgy
Nehezen tudtam atkapcsolni. En csak nagyon roviden szeretnem kiegesziteni Szili-Darok Ildiko
alpolgarmester asszonynak a szavait, illetve egy par ketseget szeretnek eloszlatni. Egyreszrol
alpolgarmester asszony elmondta, hogy ez nem a LELEK-Program helyett, nem a LELEK-Program
mellett, a LELEK-Program kiegeszitesekent van. Teljesen, teljesen mas jellegu szerepet tolt be. Pont
az a lenyege ennek a programnak, amit most ezzel az eldterjesztessel kezdemenyezzunk, hogy olyan
emberek is lakhatashoz juthassanak, akik az eddigi korokben nem, annak nem volt eselye. Ezen
tuhnenoen, ezen tulmenden viszont szeretnek 2 dolgot kihangsiilyozni. Egyreszrol ez egy letezd
gyakorlat. Volt erre pelda korabban, a VIII. keriiletben is, volt erre pelda, a Fovarosban is, abszolut
siker, abszolut siker volt. Van szamtalan pelda ana, hogy az ehhez hasonlo programok, azok milyen
eredmennyel zarultak. Es vegiil, de nem utolso sorban, mivel itt felmeriilt az, hogy kik kaphatnak
lakast. Itt, ugye, szeretnem kihangsulyozni, hogy itt a szerzodes, az kozvetlenul a berldvel tortenik.
Nem a civil szervezet, civil, illetve egyhazi szervezetekkel. Pontosan ugyanolyan szerzodest fogunk
veliik kotni, mint barmelyen masik berlokijelbles soran ber, lakasberlethez juto berldvel. Es ez
egyuttal azt is jelenti, hogy itt a lakasrendelet, az bizony meghatarozza azt, hogy kiknek lehet lakast
biztositani. Ugyhogy ezeket a felelmeket nyugodtan el szeretnem oszlatni. Benne van a
lakasrendeletben is, hogy kik es hogyan juthatnak berlokijelolesi jog reven lakashoz, koszonom
szepen!

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

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Azt gondolom, hogy es akkor itt van kozottunk egy
komoly nezetkulonbseg, ami azt gondolom, hogy nem problema, csak azert ezt jo, hogyha
definialjuk, hogy az nem lehet hajlektalan emberek szamara megoldas, hogy mindenfele elojel,
kontroll nelkul, elozmeny nelkul lakasba koltdztetjiik oket. Es azert javasoltam azt, hogy a
LELEK-Programot vegyiik alapul, es az onnan kikeriilo embereket keriilhessenek ide, es akkor az
mar egy tok jo dolog egyebkent, hogyha utana van egy olyan civil szervezet, aki utan koveti. Csak azt
mondom, hogy azt a kotelezettseget szeretnem rdni a berlokijeldlesi joggal rendelkezd civil
szervezetekre, egyhazakra, hogy az eld kovetesi folyamatot, az, mire lakashoz jut valaki, azokat a
lepcsofokokat tessenek vegigjami, mert ezt itt most nem kotjuk ki, hanem itt technikailag
megengedjuk azt, hogy barkit barmilyen koriilmenyek kozott bekoltozhessenek egy lakasba.
Fuggetlenul a mentalhigienes allapotatol, fuggetlenul az egeszsegiigyi allapotatol, es azt gondolom,
hogy ez nem jo. Kell legyen ezen egy eldzetes kontroll, es erre van egy mukodo rendszerunk, mukodo
szervezetiink. Es ezt ki lehetne ezzel egesziteni .A masik fele: nem derul ki az eloterjesztesbol az sem
egyebkent, hogy a, hogy milyen berleti szerzodest kottink majd azokkal, akik, akik ebben reszt
fognak venni. Nem derul ki egy csomo minden, ami meg, azt gondolom, hogy garancia, es fontos
informacid lenne ahhoz. Sajat bevallasuk szerint sem olvastak el rendesen az eldterjesztest. En azt
javaslom, hogy ezt hozzuk vissza a kovetkezo testuleti ulesen, jobban vegiggondolva, ezekkel a
szempontrendszerekkel kiegeszitve, ezeket a garanciakat beleteve, azert, hogy egyertelmu legyen
mindenki szamara az, es hovatovabb egyebkent, ha mar itt tartunk, adott esetben egyeztethetnenek
azokkal a hazakkal, ahol ezek a berlokijeldlesi joggal erintett lakasok vannak, hogy az ott elok
egyebkent mit fogadnanak el, mi az, amivel tudnanak egyuttmukodni. Ok hogy latjak ez? Mert az, az
most ez nekem latszik megkaptuk az egyik hazbol, kaptunk egy alairt peticiot, hogy ok ezzel igy,
ebben a formaban nem ertenek egyet, mert nem tudjak, hogy mi fog tortenni. Elmulasztottak megint
csak azt, a sok penzert mukodo Kozossegi Reszvetel Irodajuk, hogy egyeztessen azokkal a lakokkal,
akikre egyebkent valamilyen formaban szeretnenek terhet roni. Nem tudjak, hogy ez teher-e, nem
teher. Nem tudjak, azt, azt sem tudjuk egyebkent pontosan, hogy milyen ertekben vannak ezek a
lakasok, amiket atadunk berlokijeldlesi jogra, de ez ebbol a szempontbol talan, talan, talan, oke, de
berbe adjuk, tehat ezeket a lakasokat valaki berelni fogja. Es nincsen, tehat a lenyeg a lenyeg,
nincsen, 1000 szempontbol nincsen vegigjarva, korbejarva ez az eloterjesztes. Es ami mondom
szamomra a legfontosabb, hogy azokat a garanciakat nem latom benne, hogy mi fogja attdl
megakadalyozni ezen nyertes szervezeteket, hogy mindenfele kontroll nelkul kbltoztessenek be oda
gyakorlatilag barkit. Es mondom, Onok mondtak, hogy nem olvastak el rendesen. Polgarmester
urnak fol kellett hivni a figyelmet, hogy mi szerepel benne. (gong) Legyenek szivesek ezt elnapolni
es a kovetkezo napon visszahozni!

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

Szili-Darok Ildiko
Koszonom! Egyreszt ez ugyanolyan palyazat, mint amit trunk, szerencsere event e
negyszer-otszor-hatszor, tehat semmiben nem kulonb ez a palyazat, ugyanugy a JGK keszftette eld,
ugyanugy latjak azokat a munkalatokat, mint amikor kiirunk egy lakast, akkor latja a lakossag es
megpalyazza vagy nem palyazza meg. Tokeletesen ugyanugy kezeljiik, merthogy nem szeretnenk
kulonbs modon kezelni azokat az embereket, akik ide bekeriilnek. Mi, a tulajdonosok, ugyanolyan
berldnek kezeljiik, mint mindenki mas. Hogyha hangoskodik, ugyanugy lepunk fel, hogyha nem
fizeti a berleti dijat, ugyanugy lepunk fel. Az a garancia, amit kepviseldtarsam elvar, az benne van a
kiirasba, az adatlapon ott talalja, hogy ki kell pontosan fejtenie, milyen szocialis munkat fog vegezni
vele a civil, a civil vagy egyhazi szervezet. Az is benne van a kovetkezo oldalon, hogy amennyiben
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nem o teszi ezt, inert mondjuk, a reformatus egyhaznak nincsen erre szocialis m unkasa, ki szerzodhet,
akar szocialis munkat vegzd szervezettel. Nagyon pontosan ki van dolgozva ez. Egeszen veletlenul
tudok 2 egyhazat, ahol tudom, hogy kikkel szeretnenek palyazni. Egyik, hogy a reformatus egyhaz, a
masik egy ortodox egyhaz. Mind a ketto olyan emberrel szeretne palyazni, olyannak szeretne lakas
juttatni, aki jelenleg is valahol lakik. Alberletben lakik, egyaltalan nem hajlektalan, tehat azt lassak,
hogy ez a, ez a lakaspalyazat nem arrol szol, hogy szeretnenk 15 darab, utcarol, hajlektalant betenni
egy lakasba, aztan utana mosom kezeimet, egy masik idezettel hagy eljek! Tehat nem ez tortenik,
nem ez van leirva Onok elott, ez egy pontosan ugyanolyan palyazat, mint amiket kiirunk mindig
vagy, vagy tobbszor egy evben. Pontosan olyan feltetelekkel, a lakokra nem tesziink se Voros, se
sarga csillagot, ezek az emberek pont olyan lakok, mint barmelyik lako, aki, aki bekeriil egy palyazati
lakasunkba, koszonom szepen!

Piko Andras
Nem latok mas hozzaszolast, lezarom a napirendet. Erkeztek modositok? Irasban? Igen? Irasban nem.
Nem kell irasban modositot tenni, hanem SZMSZ szerint kell. Jo, kell, de ha jo... Jegyzd asszony,
legyen szives edukaljon mar egy kicsiket, jo? Nem engem, nem engem. Hat, szerintem ez nagyon
egyszeru, hat, benne van az SZMSZ-unkbe. Onoknek nyilvan nehezen megy az erto olvasas, akkor
fblolvassuk.

dr. Sajtos Csilla
25. § 4 bekezdes: rendelet vagy hatarozati javaslat szovegere iranyulo modosito inditvany kizarolag
irasban tehetd, kiveve ha annak rovid terjedelme es egyszeru jellege az egyertelmu szobeli kozlest
lehetove teszi, vagy az eldterjesztd, illetve az altala megjelolt szemely a szoban tett modosito
inditvanyt befogadja. En...

Piko Andras
Nos, tehat. Szilagyi Demeter kepviseld umak ugyrendije van. Mi volt?

dr. Szilagyi Demeter
Igen, koszonom szepen! Elnezest, ha ez tul bonyolult, ez a javaslat, de pusztan annyi lenne a
javaslatom, hogy amennyiben apalyazati felhivasban keruljon be...

Piko Andras
Jo, vilagos, ertem.

dr. Szilagyi Demeter
...hogy amennyiben hajlektalan ember szamara kivan a berldkijelolesi joggal rendelkezd szervezet
lakasberletet adni, erre, akkor az csak olyan esetben lehet, hogyha a LELEK-Programon keresztul
erkezik a leendo berld. Koszonom! Illetve, hogyha es amennyiben ezt, kerem, hogy ezt fogadjak el,
de amennyiben nem fogadjak el, akkor pedig kerem, hogy napoljuk el, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Egy kerdest feltennek: ki a hajlektalan.

Piko Andras
Igen. Nem, nem, nem, nem. Egyszer hallottuk, szerintem iigyrendi volt, modosito volt szavazzunk
rola! Akkor arrol fogunk szavazni, es aztan utana, hogyha nem fogadjuk el, akkor utana arrol fogjuk
fogunk szavazni, hogy levesszuk napirendrol. Ugye, mert ez egy ilyen ketto, kettos, es utana majd
arrol is fogunk szavazni, de ha levettiik napirendrol, akkor sajnos nem fogunk. Hat, jo, oke. Akkor
eloszor arrol fogunk szavazni, amit eloszor mondott Szilagyi Demeter kepviselo ur, barmi is legyen
az! Parancsoljon! Szavazzunk! 4 igen, 11 nemmel elutasitottuk.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
675/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testillete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szildgyi
Demeter kepviselo ugyrendi inditvdnydt, mely szerint a palyazati felhivasba keruljon be, hogy
amennyiben hajlektalan ember szdmdra kivan a berlokijelolesi szervezet lakdsberletet adni. akkor az
csak olyan esetben lehet, ha a LELEK-programon kereszti.il erkezik a leendo berld.

Piko Andras
Most arrol szavazunk, hogy egyetertiink-e azzal, hogy levegyiik a napirendrol az egesz eldterjesztest.
Szavazzunk! Koszonom szepen! 4 igen, 11 nem. Nem ertunk egyet azzal, hogy vegyiik le a
napirendrol.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
676/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szildgyi
Demeter kepviselo ugyrendi inditvdnydt az eloterjesztes napirendrol torteno levetelerol.

Piko Andras
Ugyhogy van eselye Voros Tamasnak a sajat iigyrendjehez, parancsoljon!

Voros Tamas
Ehnondtam, de remelem, nem kell irasban.

Piko Andras
Az elobbi sem kellett irasban, ugyhogy ez...

Voros Tamas
Hat, szerintem az se volt olyan bonyolult, de hogy az enyem, az meg ennel is egyszerubb, az annyi
lenne, hogy a palyazaton egyhazak alatt kizarolag a bevett egyhazakat erti a palyazat ki, ki, kiiroja,
koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Most arrol fogunk szavazni, hogy kizarolag csak a bevett egyhazakkal... Nem
kell, nem kell, nem kell, eleg. Jo, Kerem, hogy szavazzunk! 4 igen, 11 nem, koszonom szepen
elutasitottuk!
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
677/2021. (XII. 16.) hatarozata
(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadja el Voros
Tamas kepviseld ugyrendi inditvdnydt, hogy a pdlydzaton egyhdzak alatt kizdrolag a bevett
egyhazakat a pdlydzat kiirdja.

Piko Andras
Es akkor most az eredeti 2 pontbol allo hatarozati javaslatot fogom szavazasra bocsatani egyszeru
tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 11 igen, 4 nem elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
678/2021. (XII. 16.) hatarozata

a „Civil es egyhazi szervezetek szamara dnkormanyzati lakasok berldkijelolesi joga” palyazat
kiirasarol
(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. ..Civil es egyhazi szervezetek szamara dnkormanyzati lakasok berldkijelolesi joga*’ cimmel
palyazatot hirdet es elfogadja a hatarozat mellekletet kepezd palyazati felhivast;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a
www.jozsefvaros.hu es a www.jozsefvarosujsag.hu honlapokon, valamint az onkormanyzat
hirdetotablajan torteno kozzetetelere.
Felelos: polgarmester
Hataridok:
1.
pont tekinteteben: 2021. december 16.
2.
pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 6 napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ogyosztaly

Napirend 13. pontja
Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes megkotesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildikd alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 13. napirendi pont targyalasara, a „Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi
szerzodes megkotesere'; Az eloterjeszto Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony. A
Kepviselo-testiilet arrol dont, hogy a Menhely Alapitvany tamoga, dont a Menhely Alapitvany
tamogatasi kerelmerbl melyben az Onkormanyzat tamogatasat kerik ahhoz, hogy a teli
krizisidoszakban, tehat 2021. november 1 -je es ’22. marcius 31 -e kdzdtt meghosszabbithassak az esti
mukodesiiket, az utcai szolgalat miikodesi idejet, valamint hogy emeljek a nappali melegedbjuk
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szolgaltatasanak szinvonalat. Kerdezem az eloterjesztot, hogy van-e, van, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Csak jeleznem, hogy ennek a vitajat a mult testiileti iilesen lefolytattuk. Akkor
jeleztem, hogy fog jonni a Menhely Alapitvanynak az a 3 millios igenye, ami tavaly is, amellyel
tavaly es meg tudtuk hosszabbitani a, most csunya szo, nyitvatartasukat, tehat a szolgaltatasi idejiiket,
es tobbet tudtak kint lenni a krizisben az utcan, bizonyos idoszakban az utcan. Akkor azt kerte Voros
Tamas ur, hogy a koltsegvetest mindenfelekeppen hozzuk, amikor majd megjelenik ez a 3 millios
igeny. Ennek megfelelden itt van a koltsegvetes az 5. oldalon talalja a 3.000.000 forintnak a teljes
lebontasat, hogy mire kivanja folytatni a Menhely Alapitvany ezt a 3.000.000 Ft-ot. Ket, tavaly is
elszamoltak a tavalyelott adott 3.000.000 Ft-rol. Ugye, ezt multkor mar elmondtam, de csak igy fele,
feleleveniteskent, hogy ezzel egy drat tobbet tudnak kint lenni krizisben, tehat a leghidegebb
fagyban, amikor a hajlektalanokat, hajlektalanok szamara ez az 1 ora, ez bizony az eletiiket mentheti
meg. Beviszik a hajlektalanokat az eletmento pontra, es igy az auto tobbet tud kint lenni, illetve,
illetve mint latjak a koltsegvetesben, meg szakszertibben tudjak ellatni, hogyha hirtelen a hajlektalan
szamara segitsegnyujtas sziikseges.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesek jbnnek, Szilagyi Demeter kepviseld ur kerdez, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Leszogezve azt, hogy ez egy nagyon fontos tevekenyseg,
amit, amit el kell latni, a, szeretnem megkerdezni, hogy az elszamolas, hogyha volt ilyen tavaly.
akkor az miert nem kepezi az eloterjesztes mellekletet. Szeretnem tovabba megkerdezni azt, hogy
tudjuk-e azt, hogy hany, hany emberen tudtak segiteni ennek kereteben. Tehat, hogy mire, mi az a
feladat, amire vallalkozik, es hogy mit tudunk ezzel tenni? Es azt a logikai kapcsolatot legyenek
szivesek nekem folvazolni, hogy amikor dontottiink a krizispont letrehozasarol, ugye, ott a Menhely
Alapitvany volt a konzorciumi partner azt hiszem, aki palyazott a BMSUKI, vagy akivel szerzodest
kotottiink a BMSZKI mellett hiszen 6k (gong) rendelkeznek ezzel a tudassal, meg ezzel a
kapacitassal a...

Piko Andras
Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
.. .amivel az eletmento pontnak a mukodeset az utcai terepmunkaval el, ki lehet egesziteni, hogy, es
akkor ezt most mi fmanszirozzuk, ha jdl ertem? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi kerdesek vannak-e? Amennyiben nincsenek, akkor lezarom a
kerdeseket. Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony!

Szili-Darok Ildiko
Egyreszt a tavalyi tamogatasrol elszamoltak, itt az osztaly tudna errol felvilagositast adni. Minden
tamogatasrol el kell szamolni. Nem tudom, hogy a tamogatasokat be, az elszamolasokat be szoktuk e
hozni. Nem szoktuk behozni, de mindenrol elszamolunk, es az osztalyon utana lehet nezni pontosan
az elszamolasnak. Errol is elszamolnak, mint minden, minden egyes odaadott forintrol, transzparense
tudjuk tenni. Nem, nem tudunk behozni mindent, hiszen nagyon sok palyazatunk van. Az osszes
szamlakat es osszes kimutatast nem kivanjuk behozni, de meg lehet tekinteni a Humanpolitikai
Osztalyon az elszamolast. Az, hogy hany embert lattak el a tavalyi evben plusz 1 oraban, szerintem
errol nem keszult kimutatas, de nagyon szivesen, de miutan irasban valaszolunk ra, merthogy a
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hajlektalan felmeresekrol eleg sok informacionk van (gong), a referensunk egeszen biztos, hogy be
tudja szerezni a tavalyi evre akar napra, hogy mikor mennyi hajlektalan embert mentett meg az
eletmentopont. Az elozo testiileti ulesen, a Menhely a diszpecser szolgalatot latja el abbdl a
szerzodesbol, tehat Menhely Alapitvany a telefon mogott ul az eloszerzodesben, es ki iranyitja az
autot oda, ahonnan bejelentes erkezik. Ez annak a 3.000.000 forint annak a tamogatasa, hogy a
krizisauto tovabb van kint egy draval, mert munkaidohoz kotott azoknak a szocialis munkasoknak,
ugye, a berezese, ezert van szukseg erre a plusz 1 drara, hogy megtoldjuk 3.000.000 forinttai az 6
berezesiiket, es igy meg tobb embert tudjunk megmenteni. Es meg egyszer, irasban fogjuk a
kovetkezo 30 napon belul jelezni, hogy a tavalyi evben mikor hany embert mentett meg ez a
szolgaltatas.

Piko Andras
Koszonom szepen! A napirend vitajaba most a kepviselocsoportok vezetdinek hozzaszolasa
kovetkezik, amennyiben kivannak elni ezzel a lehetoseggel, parancsoljon, Voros Tamas kepviselo ur,
parancsoljon! Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Egy percig nem szeretnenk vitatni azt, hogy kiemelten
fontos az, hogy senki ne fagyjon meg az utcan, es ezert mindent el kell kovetni, hogy ez ne tortenjen
meg, ezert rengeteg energiat, nem szabad sajnalni adott esetben a penzt sem, tamogatast. Ami nekem
viszont problemas, amivel nem tudok azonosulni es egyeterteni, hogy rendre 1-2 alapitvanyt
tamogatunk sok-sok penzzel es nem csak innen, hanem mas kbzponti forrasokbol is, es ezek a civil
szervezetek, egyszeruen latszik az elmult 20-30 eves mukodesukbol adott esetben, hogy nem kepesek
erdemben eloremutato modon kezelni a helyi hajlektalansag kerdeset. Tehat egy olyan tipusu
modellvaltasra lenne szukseg, amelyet egyebkent ezek a civil szervezetek mar nem tudnak
veghezvinni. Nem ertek azzal egyet, hogy olyan szervezetek, akik egyebkent konzervaljak ezt az
allapotot, rendszeres tamogatasban reszesiiljenek toliink. Nem ertek azzal egyet, hogy a
kivalasztasnak a szempontrendszere ezekben az esetekben nines kidolgozva, es nem latjuk azt, hogy
miert igy juttatjuk ezeket a tamogatasokat. Ahogy elmondtuk a legutobbi alkalommal is, fontos, hogy
ezeket a szolgaltatasokat mukodtessuk, de sokkal inkabb latnank ezeket adott esetben az
Onkormanyzat berkein belul, mert azt gondolom, hogy ebbe az iranyba kene most mar elmozdulni, es
nyilvanvald modon ezek a civil szervezetek kialakitottak maguknak egy olyan pozicidt itt az evek
alatt, es nem vitatom el egyebkent, hogy nagyon sok emberen segitettek is mindekozben, de vannak
olyan lathatd jelei annak, hogy egyebkent erdemi elorelepes nem tortenik az o munkajukon keresztiil,
amirol viszont azt gondolom, hogy el kell kezdeni erdemben foglalkozni, es kell tudni altemativat
mutatni. Es eppen ezert gondolom azt, hogy nem szerencses az, hogy nem atlathatd kivalasztasi
rendszeren keresztiil tamogatjuk ezeket a civil szervezeteket. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom, Szili-Darok Ildiko, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Ezt is elmondtam a mult alkalommal, de szivesen ismetlek, hiszen tanar vagyok.
Tehat egy, 1-2 alapitvanyrdl beszel Szilagyi Demeter kepviselotarsam. Igen, 1. Budan van, a Malta,
2. Pesten van a Menhely Alapitvany. Van egy szerzodese az orszagnak 2 darab hajlektalan-ellatd
szervezettel. A Magyar Maltai Szeretetszolgalat Budan latja ezt a tevekenyseget, Pesten pedig a
Menhely Alapitvany. Nines 3, nines 4, nines 5, 2 van, 1 es 2. Nem tudunk mas szerezni, nem tudjuk
attolni a keriiletunket Budara, mert inkabb szeretnenk a Maltaval egyuttmukodni. Pesten vagyunk, ez
jutott nekiink, a Menhely Alapitvany, az egyik, a masik pedig a hajlektalan, azt mondta Szilagyi
Demeter kepviselotarsam, hogy a hajlektalan kerdest nem tudjak megoldani ezek a civil szervezetek,
a szedte-vette civil szervezetek. Hat, kerem szepen, a tars, ezt nem, nem a civil szervezeteknek kell
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megoldani. A civil szervezetek azert vannak, hogy beleszalljanak az orszag benasagaba, abba a
tarsadalmi problemaba, ami okozza a hajlektalansagot. Ez egy orszagos problema, nem a civil
szervezetek fogjak megoldani, az orszag fogja megoldani, mi politikusok fogjuk megoldani, itt, ott,
ott es egeszen folul. Kerem szepen, hogy ne kenjuk ra a civil szervezetekre, hogy nem tudjak
megoldani a hajlektalan kerdest. Kdnydrgdm, ne okozzuk a hajlektalan kerdest, es most itt azt kerjuk
most ezzel az eloterjesztessel, hogy ne okozzuk az embereknek a megfagyasat. Ha egy draval tobbet
tudunk kint lenni, akkor meg tudunk menteni 10 eletet. Ez a politikusoknak a dolga szerintem,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Szili-Darok Ildiko elmondta, (taps) elmondta az erdemi reszet annak, amit en is
mondando lettem volna. Nehany szakmaibb kiegeszites ehhez: ugy kell nezniuk, hogy 2 fontos
dontest hozhat az Onkormanyzat. Az egyik, ugye, az un. eletmento pontnak a letrehozasa iden is.
Megtortent, ez november 15-etol marcius 15-eig este 8 oratdl reggel 8 oraig a jozsefvarosi
kozteruleteken kint eloket fogadj a a BMSZKI 20, 20 + 5 alacsony kuszobu ellatast biztosito agyat
finanszirozunk. Azok az emberek, akik oda bekeriilnek, orvosi szolgaltatast kapnak, tisztalkodasi
lehetoseget kapnak, es azt a lehetoseget, hogy egyebkent, ha megszorultak, illetve egyuttmukodnek,
akkor bent tudnak maradni az intezmenyrendszerben. Magyaran, hogy el tudjak dket helyezni
mashova. A tavalyi evi, tehat a 2020-21. ev, ’21 -es tel tapasztalatai a kovetkezoek: a 3 honap alatt 143
embert fogadtak be igy, ok a leghidegebb ejszakakat nem az utcan toltottek tehat, es minden 3.
embert, tehat a 33 szazalekukat, el tudtak helyezni valahol kesobb. Azok, azaz ok, azaz ok biztosan
megszuntek kdzteriileti hajlektalanna valni a legnehezebb idoszakban. Az, amirol most beszeliink,
azt a kepessegiinket noveli, hogy minel tobb embert felkutassunk es lassunk el, juttassunk el az
eletmento pontra. Ahhoz kell egy tamogatas a Menhely Alapitvanynak, amely egyreszt ezt a munkat
szervezi, masreszt kint a munkatarsai az utcan is dolgoznak, krizisautot is uzemeltetnek, es mi
magunk is bnkentesekkel fogunk majd segiteni ebben a munkaban. En azt gondolom, hogy ennel jobb
helyen most ez a keves penzt nincsen. Tenyleg nem tudunk mas segitseget igenybe venni. Egyebkent
pedig azt gondolom, hogyha Onok ugy gondolnak erre, mint egy, hogy mondjam, kinalati piacra, ahol
rosszul valasztjuk ki a megfeleld partnert, akkor arra kerem Onoket, hogy legkbzelebb az illetekes
bizottsag, a szocialis vagy a koltsegvetesi bizottsag iilesen, alljanak eld azokkal a civil
szervezetekkel, akikkel Onok szerint jobban kellene egyuttmukodnunk vagy akikkel egyiitt kellene
mukodnunk, hogyha segitsegre van sziiksegiink. Szerintem nincsenek ilyenek, nem is ezert mondjak
ezt, tudjuk, hogy miert mondjak, ugyhogy szerintem abba kellene hagyni ezeket az okfejteseket.
Pontosabban lehet mondani, csak nines ertelme, inert nem a lenyegrol szol, nem anol, hogy
embereket mentiink partnerekkel, hanem valami teljesen masrol. Koszonom szepen! Noros Tamas
kepviseld ur lett volna, de most mar Ferencz Orsolya kepviseld asszony van.

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Roviden egy, azt kerte, hogy jeloljunk meg civil szervezeteket, akik peldaul az
elesett sorsu, sok esetben hajlektalan es egyben peldaul addikeids problemakkal kiizdok, az peldaul
az Emberbarat. Onok felmondtak veluk az egyuttmukodest. A bentlakasos agyak egyhannadat
birtokoljak, gyonyoru szepen a szerfuggestol az alkoholfuggesig. Ezekkel, ezekkel tudnak, tehat akar
ilyen vonatkozasban is, mint amivel Onok most ilyen tamogatast szeretnenek. Vegyek fol veliik a
kapcsolatot, nagyon sokretu es kiterjedt az ellatasi koriik, tobbek kozott ilyen problemakkal is
foglalkoznak. Onoknek fogalma nines rdla, hogy ezek mit csinalnak, inert nem fog, mert azon kivul,
hogy felmondtak az Emberbarattai az egyuttmukodest, semmit nem tettek, hogy megismerjek a
tevekenyseguket, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Kdnczol David kepviseld!
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Konczol David
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Ismegiik a tevekenysegiiket, masfel eve varjuk a
javaslatukat, hogy mi legyen a szerzodesbol es hogyan dolgozunk tovabb! Koszonom szepen!

Piko Andras
Nem tudom, hogy hajlektalan-ellatasban mennyire, rendelkeznek-e azokkal a kondiciokkal,
amelyiikkel a Menhely. Majd nyilvan el fogja mondani Ferencz Orsolya, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
En azt tudnam javasolni, hogy peldaul miert nem latogatjak meg oket? Mi tdbbszbr is kint voltunk
szemelyesen az Emberbaratnal, eleve azert kotottiink vele szerzodest, tehat semmi nem akadalyozza
meg Ondket abban, hogy megismerjek, hogy tenyleg Konczol David, ha olyan tevekeny ezen a teren,
mint ahogy allitja, akkor miert nem ment oda a Cserkesz utcaba, es miert nem nezte meg, miert nem
vette fel veliik a kapcsolatot, miert nem terkepezte fel minden tevekenysegi koriiket? Nemcsak
bentlakasosan tudnak biztositani helyet, uto-gondoznak, ambulansan ellatnak, lakasokba kimennek,
nyugodtan meg lehet tekinteni, hogy mi mindent tesznek le az asztalra, tehat ez egy nagyon sokretu
program. Koszonom!

Piko Andras
Bocsanat, kepviseld asszony, amik, az Onok idejeben az eletmento pontokat az Emberbarat
Alapitvannyal csinaltak?

dr. Ferencz Orsolya
Bocsanat, itt most majd valaszol a frakciovezetd.

Piko Andras
Parancsoljon!

Voros Tanias
Koszonom szepen a szot! Hat nem, nem, nem d csinalta, de nem is a Menhely, tehat...

dr. Ferencz Orsolya
Igy van, igy van!

Piko Andras
Na. latjuk!

Voros Tanias
Szeretnem jelezni, hogy egy ember nem fagyott, mert azokon a teleken, amikor mi, egyebkent sajat
hataskorben, ezt a tevekenyseget elvegeztiik. Nekem nem az a problemam, hogy ilyen letesiil, es
szeretnem jelezni, hogy az elozo testiileti iiles ota varom a valaszt, ami SZMSZ-el ellentetesen nem
erkezett meg szamomra. Jegyzd asszonynak cimeznem, hogy, tehat most mar szakmanyban tesszuk
fel a kerdeseket, amire semmilyen valaszt nem erkezik, bar sokszor azokban sines koszonet, de ettol
fiiggetleniil itt semmilyen valasz nem erkezett arra, hogy mi volt a jogszabalyi alapja annak, hogy az
elozo bizottsagi vagy testiileti iilesen 12.000.000 forintos szerzodest kotottiink, csak ugy egy
szervezetettel. Nem tudjak most se megmondani. Azert, mert egy szervezettel valamilyen ellatasi
intezmenyre vannak, bizonyos tipusu ellatasra vannak felhatalmazasaik, az nem jelenti azt, hogy az
Onkonnanyzatnak azon tuli szocialis ellatast is csak veliik kell kotni. Raadasul, ha igen, akkor benne
kellett volna lenni jogszabalyi hivatkozassal az eloterjesztesben Ezt ismetelten elmulasztottak, ahogy
most is elmulasztjak, hiszen most sem tudjuk igazabol, hogy miert, mi a szakmai indoka, hogy ujra
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ugyanazzal a szervezettel foglalkozzunk, es egyebkent, hogy a pelda, azert volt jo, amit
kepviselotarsam mondott, mert ott fel kene vegre ismemiuk, hogy az addikcio es a hajlektalanoknak a
mentalhigien.es stb. problemaja, az nem pusztan lakhatasi kerdes, hanem nagyon sokszor
egeszsegugyi-szocialis, es ezt komplexen kell kezelni. Es ebben, ne haragudjanak, azok a
szervezetek, amik, hogyne lehetne memi egy szervezetnek a hatekonysagat? Mar ne haragudjon! Ha
nem, tehat azert a hatekonysagot kozpenzert nem varjuk el ezektol a szervezetektol, en azert azt
gondolom, hogy ez a penznek az elegetese. En igenis elvarom azert a szolgaltatasnyujtast ezektol a
civil szervezetektol. Ok azt mondtak, hogy tudjak a megoldasokat. Tobbszor volt olyan, szeretnem
felhivni a figyelmet, amikor szoros egyuttmukodesben, sot, felelds vezetoi pozicidban, a Fovarosban
ott voltak ezek az emberek, es semmit nem tudtak elemi, csak a helyzet romlott, ahogy most is
ugyanez van A legjobb helyzet a kozteruleti hajlektalansag tekinteteben akkor volt, amikor Tarlos
Istvan volt a fopolgarmester es Kocsis Mate volt a Jozsefvaros es, illetve Sara Botond a
polgarmestere. Ehhez kene valami modon visszatemi, mert Onok egy olyan hajlektalanpolitikat
folytatnak, ami se a hajlektalanoknak nem jo, se az itt eldknek nem jo, es ami a legszornyubb a
egeszben, keptelenek elmagyarazni, hogy miert mindenfele eljaras es mindenfele transzparencia
nelktil miert kotnek szerzodest veluk. Hol van erre a valasz? Mi a jogszabalyi alapja az elozo
12.000.000 forintos szerzodesnek, koszonom!

Piko Andras
En most mar kezdem kapizsgalni, hogy Onok hogy gondolkodnak, tehat hogyha j61 ertem, akkor egy
alkohol- es drogrehabilitacios intezettel kellene osszeszedetmink a hajlektalan, bocsanat, hadd
mondjam vegig en is, jo? Hajlektalan embereket az eletmento pontra, amelyet a drogrehabilitacios es
alkohol inte, alkoholistakat, ezt hogy mondjam, rehabilitalo intezettel kellene nekiink megoldani. Ha
jol ertem, akkor ez volt a kepviselo asszonynak a javaslata. Holnap fol fogom oket hivni, hogy vajon
erre a feladatra vallalkoznak-e. En azt szerettem volna kerdezni, hogy kik azok a szervezetek, akik
kimennek az utcara, es osszeszedik a hajlektalan embereket, hogy ne fagyjanak meg. Biztos, hogy
nem az Emberbarat Alapitvany, tehat lehet ezzel szorakozni, de szerintem ez teljes mertekben
komolytalan. Konczol David kepviselo ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom, koszonom szepen polgarmester ur! Az elozo valaszomban elfelejtettem elmondani, hogy
a, ebben a levelben, amit kuld majd az Emberbarat, az is benne van, hogy mikor megyunk
meglatogatni oket alpolgarmester asszonnyal. Ezt varjuk, ezt varjuk toluk. Nem, csak ott van peldaul
a Moravcsik Alapitvany, akivel ugyanugy van vele szerzodesiink, es ok is szocialpolitikai segitseget
nyujtanak, most is van. De ezt mondom, hogy nem, hogy nem ez az egyetlen szervezet, akikkel van
szocialpolitikai temaban szerzodese az Onkormanyzatnak. De most abba ne menjiink bele
szerintem...

(hatlerben beszelgetes, nem erthetd)

Szili-Darok Ildiko
Jo, kicsit tobb figyelmet kemek szepen!

Konczol David
Abba szerintem...

Szili-Darok Ildiko
Jojjunk vissza ebbol a kocsma hangulatbol, elnezest! Es megadom magamnak a szot, koszonom
szepen!
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Konczol David
Alpolgarmester asszony, meg nalam van a szd!

Szili-Darok Ildiko
Meg valaki? Jo, elnezest kerek! Nem tunt ugy, elnezest!

Konczol David
Csak kozben polgarmester umak egeszsegiigyi okokbol ki kellett mennie, es kozben ittszetesett
mindenki. Na, szoval...

Szili-Darok Ildiko
Davidom, mondja!

Konczol David
Igazabol tbk felesleges, mert egy teljesen masik univerzumban eliink a szemben uld kepviselokkel,
nem ertik azokat a problemakat, amiket... (Ferencz Orsolya kbzbeszdl, nem erthetd) Igen, igen, igen,
igen, csak annyit szeretnek hozzatenni, hogy nem a hajlektalansaggal fugg csak ossze, hanem a
melyszegenyseggel fugg ossze az addikcio, addiktologia, es az addikciok es a hajlektalansag az ennek
egy eredmenye.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Jelentkeztem, tehat most magamnak adorn meg a szot, en vagyok a kovetkezo.
Camara-Bereczki? Ugyrendi? 6, igen. Miklos, ugyrendi?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Igen, koszonom szepen! Az ugyrendi javaslatom, hogy ezt a vital, melyet ujra nyitottunk egy
hdnappal ezelott, ezt most zarjuk le, es ddntsiink, es ne, tehat ez mar egy szinten aluli, ami itt kezd
kialakulni. Szerintem ezt itt most zarjuk le, es ddntsiink es haladjunk tovabb, van meg mirol
beszelgetniink. Ez a javaslat, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Igen, egy, a vita lezarasara erkezett egy javaslat. Van meg egy ugyrendi Dr. Ferencz Orsolyatol.
Akkor eloszor a Ferenc, a Camara-Bereczki Ferencnek az iigyrendijerbl szavazzunk. Ferencz
Orsolya, ez kicsit megtevesztd volt. Akkor azt kerem, hogy folteszem szavazasra. Ki az, aki
tamogatja a Camara-Bereczki Ferenc javaslatat, hogy szavazzunk!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
679/2021. (XII. 16.) hatarozata
(10 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy elfogadja
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld a napirend vitajanak lezarasara es a dontes meghozatalara
vonatkozo ugyrendi inditvanyat.

Szili-Darok Ildiko
Amennyibe az Ugyrendi erne vonatkozik, akkor mar nem adhatok szot az Orsolyanak. Kerdezem,
hogy akkor... Jo, igen akkor szavaznunk kell most a hatarozati javaslatrol. Jo, meg egy ugyrendi, hu,
tele vagyunk ugyrendivel. Akkor, akkor viszont eloszor szavaznunk kell ugy gondolom, mert ott
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megszavaztuk a Feriet, de azt megszavazzuk, hogy az iigyrendi az SZMSZ-unkkel ellentetesen
ilyenkor szot adunk meg egyszer ugyrendben? (hdtterben beszelgetes. nem erthetd) Jo, jo, akkor, dr.
Ferencz Orsolya iigyrend.

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom! En csak azt szeretnem mondani, egyebkent en is a, tolem utana mar lezarhattuk volna
vitat, azert nyomtam nemet, mert itt a vitatol fiiggetlenul polgarmester ur az en altalam elmondottakat
tevesen interpretalta, es erre szerettem volna, mielott tovabb megyiink, reagalni. Tehat akkor es ott
kvazi szemelyes erintettseg cimen, ha ez most itt megtehetem, akkor egyetlen mondat. Nem, nem j61
ertette polgarmester ur, nem azt mondtam, amit interpretalt. Arrol beszeltem, hogy sokretu a
problema, sok szervezet dolgozik egyutt, egyebkent a hajlektalansag es az addikcio osszefugg, es
minden szervezettel fel kell venni a kapcsolatot, nem pedig kijelolni egyet, de teljesen mast
ertelmezetten polgarmester ur, ezert kertem az iigyrendet, hogy akkor, akkor hadd reagaljak, es ne
pedig, amikor szetfut a vita, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Akkor most Szilagyi Demetere a szo ugyrendben.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Hogyha lett volna meg hozzaszolasi lehetoseg, akkor nem iigyrendi lett
volna, de igy az lesz, hogy szeretnem kerni jegyzd asszonyt, hogy azzal kapcsolatban foglaljon allast
a szavazas elott, hogy donthetunk e ugy errol a szerzodesrol egyebkent, hogy annak november 1. a
teljesites kezdese. Ugyanis itt van benne. Ezt a hozzaszolasban gondoltam kitisztazni, de, de, ha nem
volt a lehetoseg, akkor most teszem meg, koszonom szepen!

Szili-Darok Ildiko
Jo, koszonom! Akkor jegyzd asszonye a szo, kerem, valaszoljon! De van meg egy iigyrend, elnezest!
Voros Tamas.

Voros Tamas
Igen, en csak erdeklodnek, hogy nem az a SZMSZM-unk szerinti eljaras, hogy a vita lezarasat
kovetoen vagy, vagy a visszavonasat, nem a vita lezarasat kovetoen, es meg azelott jelentkezd,
szolasra jelentkezd kepviseldknek szot kell adni? En ugy tudom, tehat ilyen szempontbol ez a kerdes,
az szerintem jog, vagy ez az igeny jogos volt, hogy Ferencz kepviseldtarsunk elmondja, nem
Camara-Bereczki, hanem Ferencz Orsolya kepviseldtarsunk elmondja a mondandojat. Csak
szeretnem, szeretnem jelezni, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Egy pillanat, utananeziink az idopontnak, es kbzben csak mondom, hogy en is jelentkeztem vitara, es
en sem mondhattam el, nekem is lett volna meg egy mondatom, de addig, amig ez a november 1 -je
eldol, addig hagy tisztazzunk egy kerdest Szilagyi Demeterrel, mert szerintem rosszul idezett egy
szerzodest, vagy rosszul hivatkozott egy szerzodest. Az elozo 12 es fel millids szerzddesiinket nem a
Menhellyel kotottiik, o teljesen 0 forintot kap ebbol a penzbdl. A BMSZKI-val kotottiik, tehat az
eletmento pontot nem a Menhely tartja fenn, hanem a BMSZKI tartja fenn. Ebbe csak a diszpecser
szolgaltatast 0 forintert latja el a Menhely Alapitvany, tehat ne keverjuk ossze a 2 szervezetet.
(hdtterben hozzdszoldsok, nem erthetd) No, akkor mindjart tisztazodik a dolog, november 1, jegyzd
asszony?

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Ugye, a Menhelyi Alapitvannyal egyebkent is van egy szerzodesunk, ami most
kiegesziil a teli krizishelyzetben vegzett tevekenyseggel, es figyelemmel arra, hogy ez mar az
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eldzetes testuleti iilesre is bejott, en ugy gondolom, hogy itt a teli krizisidoszakot jeloltuk meg. Ez
annyit jelent csak, hogy folyamat, tehat szerzodes nelkiil is vegzik ezt a tevekenyseget jelenleg is,
annyit biztosit fgy a Kepviseld-testulet, hogy az elszamolasnal az ekkortol keletkezett szamlakkal
szamolhat el, de tevekenyseget most is vegzi, szerzodes nelkiil is. Ertem, ertem.

Szili-Darok Ildiko
Ugyrend, Szilagyi Demeter.

dr. Szilagyi Demeter
Jegyzo asszony azt mondta el, hogy valaki valamilyen tevekenyseget vegez, es most alapot teremtiink
aria, hogy ezt elszamolja. Ezzel szemben itt van egy eldterjesztes elottiink, amiben egy tamogatasi
szerzodes megkotesere hatalmazzuk fel a polgarmestert. Ennek a tamogatasi szerzodesnek a kezdo
datuma november 1 -je. Adhatunk a polgarmestemek olyan felhatalmazast jogszabalyszeruen, hogy
november 1-i hataridovel kezdo hataridovel alairjon a szerzodest? Errol szol a kerdesem, mert errol
szol az eldterjesztes.

Szili-Darok Ildiko
Megadnam a szot a penztigyi osztalyvezetonknek. Nem? Jogjog.

dr. Sajtos Csilla
Elnezest, az elobb elmondtam, hogy van meglevo szerzodesunk a Menhely Alapitvannyal. O ezt a
tevekenyseget vegzi, ugye, tamogatasi szerzddesrbl beszelunk, ebben a szerzodesben nem azt irjuk
le, hogy mikor indul, tehat az a datum, amirol beszel a kepviselo ur, az a felhasznalasanak a kezdo
idopontja. Tehat azt jelenti, hogy ennyi kedvezmenyt adnank neki, hogy mivel mar vegzi a
tevekenyseget, tehat dolgoznak, vegzik ezt a tevekenyseget, ugy is, hogy a tamogatasi szerzodest nem
kotottuk meg veliik elszamolhatnak, november 1-jetdl kepzodbtt szamlakat a tevekenyseggel
osszefuggesben. Kerdezem, hogy van-e modosito javaslat erre a datumra vonatkozdan.

Szili-Darok Ildiko
Jo, Voros Tamas iigyrendi.

Voros Tamas
Koszonom szepen! Szerintem egy egyertelmu kerdes volt, amire jegyzo asszonynak valaszolnia kell,
tehat egzakt modon. Tehat On szerint ez a szerzodes november 1 -jei elszamolassal, hogy ez a kezdo
idopont a tamogatas felhasznalasanak. Ugye, most december 16-at trunk. Akkor ez igy szabalyos, fgy
szerzodest kotni? Erre vonatkozott a kerdes, hogy jogszeru-e? Ez a kerdes. Ez egy igen vagy nem. A
nem tudom is jo, csak akkor nyilvan ez egy masik kavehaz, koszonom!

dr. Sajtos Csilla
Ugy gondolom, hogy eleg egyertelmuen valaszoltam a kerdesre.

Szili-Darok Ildiko
En ugy ertettem, hogy igent valaszolt a jegyzo asszony. Akkor en kimondom, hogy, jegyzo asszony
helyett, igent mondott.

Voros Tamas
Nem mondhatja ki helyette.

Szili-Darok Ildiko
Miert nem mondhatom ki helyette?
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Voros Tamas
Mert nem te vagy!
(hatterben tobb hozzdszolds, nem erthetd)

Szili-Darok Ildiko
Tehat akkor ajegyzo asszony valasza megtortent, es Voros Tamas ugyrend.

Voros Tamas
Igen, koszonom szepen! Akkor lehet, hogy nekem nem volt egyertelmu. Jegyzo asszonytol akkor
megkerdezem, kerem, egyszerusitse le a valaszat: jogszeru-e az, hogy november 1-jen van a
tamogatas felhasznalasanak kezdo iddpontja es errol mi december 16-an dontiink? Ez a kerdes.
Visszamendlegesen azokat a teteleket, szamlakat el tudjak-e szamolni, ezt szerzodes, ezt a
szerzodesszeru, tehat ezt a tamogatast, ezt igy a Kepviseld-testulet jovahagyhatja, az jogszeru-e? Hat,
ne haragudjanak, igen vagy nem?

dr. Sajtos Csilla
A szerzodes tartalmazza a szerzodes hatalybalepesenek napjat. Az a pont, amit vitatni tetszenek, az az
elszamolas modjara vonatkozik.

Voros Tamas
Hat, ez azt jelenti, hogy nem tud valaszolni jegyzo asszony, nem akar.

Szili-Darok Ildiko
Satly Balazs, ugyrend. Satly Balazse a szo.

Satly Balazs
Megkerdezem mas, mashogy, amit a fideszes kepviselotarsaim probalnak feltenni. Jegyzo asszony
tervez-e torvenyessegi eszrevetellel elni a szavazas utan.

dr. Sajtos Csilla
Nem.

Szili-Darok Ildiko
Jo, akkor Voros Tamas, ujabb ugyrend.

Voros Tamas
Koszonom szepen! Csak azt szeretnem kemi, hogy a jegyzokonyv szamon, szamara rogzitsuk, hogy
tobb kepviseld, tehat Szilagyi kepviseld es az en egzakt kerdesemre, hogy jogszeru-e az az
elszamolasi mod, hogy 2021. november 1-jen van a tamogatas felhasznalasanak kezdo idopontjat, es
ilyen tartalmu szerzodest kotunk, es hogy jogszeru-e, tobbszori kerdesre jegyzo asszony nem
valaszolt, nem adott egy egyertelmu valaszt, es jelezte azt is, hogy nem kivan torvenyessegi kifogast
emelni a szavazas utan. Ezt szeretnem kemi, hogy ezt jegyzokonyvben legyen benne, es azert
megiscsak megkiserlem, hogy hatha sikeriil egy igent vagy egy nemet mondania. Vagy ezeket a
szavakat valamilyen vallasi megfontolasbol tiltja a hasznalata, vagy mi az oka, hogy nem tudunk egy
ilyen, egyebkent fontos kerdesben az On, egyebkent munkakdri kotelesseget illetoen kifacsami egy
valaszt? Az ugyrend, az nem csak arrol, hogy javaslatot tegyenek, hanem iigyrendi az tiles
felterkepezesehez....

Szili-Darok Ildiko
Szeretnem kerdezni, hogy mi az iigyrendi javaslat.
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Voi ds Tamas
Ana valaszok, mert latom, azt sem ismerik. Az iigyrend, az iigyrend az nem arrol szol, hogy mindig
javaslatot kell tenni, hanem az ulesvezetessel, az azzal kapcsolatos kerdesekkel es az iilesvezetessel
es a valaszokkal kapcsolatos vagy annak elmaradasa, SZMSZ-szel kapcsolatos kifogasoknak is helyt
biztosit.

Szili-Darok Ildiko
Akkor most nem szavazunk arrol, amit mondott a kepviselb ur. Nem kivanja, jo. Jegyzb asszony
kivanja?

dr. Sajtos Csilla
Nem, nem hallottam ugyrendi javaslatot, nem kivanok torvenyessegi eszrevetelt tenni, megkotheto a
szerzodes.

Szili-Darok Ildiko
Hu, hat, ezen tul vagyunk, es akkor szavazasra bocsatom, a Menhely Alapitvannyal kotott tamogatasi
szerzodes megkoteserol szolo 3 pontbdl allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz mindsitett tobbseg
sziikseges. Kerem a kepviseloket, szavazzanak most! 10 igennel, 0 nemmel es 4 tartdzkodassal
elfogadtuk az alapitvannyal megkOtendo szerzddes4, es akkor atadom polgarmester umak a vezetest.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek
680/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Menhely Alapitvannyal kotott tamogatasi szerzodes megkoteserol
(10 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy:
1. az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal tamogatasi szerzodest kot a Menhely
Alapitvannyal (szekhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adoszam: 19013213-1-42;
kepviseli: Gyori Peter elnok) 3.000.000 Ft osszegben Budapest VIII. keriilet teruleten torteno,
tbbblet feladattal jaro, megerdsitett utcai szocialis munka megszervezese es lebonyolitasa
celjabol;
2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatas fedezetet mindosszesen 3.000.000 Ft
osszegben az Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) dnkormanyzati
rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja. Felhatalmazza a
polgarmestert a tamogatas penziigyi fedezetenek biztositasahoz sziikseges atcsoportosftas
vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron
kovetkezo modositasaban vezesse at.

3. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes
alairasara.
Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. december 16.; 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi
kbltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) dnkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa; 3. pont
eseteben: 2021. december 21.
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A

dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ogyosztaly
Humankapcsolati Iroda, az eloiranyzat atcsoportositasa tekinteteben a Kbltsegvetesi es Penziigyi
Ogyosztaly.

Napirend 14. pontja
Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 629/2021. (XL
18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan
hasznalati szerzodes megkotesere
(irasbeli eldterjesztes
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
Koszonom szepen! Folytatjuk a 14. napirendi pont targyalasaval, „Javaslat a Budapest Jozsefvarosi
Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 629/2021. (XL 18.) szamu hatarozatanak visszavonasara,
illetve a Jozsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere”. Arrdl van szo, hogy
2022. februar 28-ig a Koszoni utca 15-ben talalhato ingatlan ovifoci sportpalya altal nem hasznalt
resze a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba kerul, azt a Biztos Kezdet
Gyerekhaz szolgaltatasait igenybe vevo gyerekek fogjak majd hasznalni. Az eloterjesztest a
szakbizottsag megtargyalta. Megkerdezem az eloterjesztot, Szili-Darok Ildiko alpolgarmestert, hogy
kivan-e eloterjeszteshez szobelit. Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy
kivannak-e kerdezni. Nem latok kerdeseket. Kerdezem a frakciovezetoket, hogy kivannak-e
hozzaszolni. Koszonom szepen! Kepviseloi kerdesek, illetve eszrevetelek. Olyat sem latok, ugyhogy
szavazasra bocsatom a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek hatarozatanak
visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan hasznositasi szerzodes megkotesere
cimu hatarozati javaslatot. 3 pontbol all es minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk!
15 igen szavazattal megallapitom, hogy a hatarozati javaslatot elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
681/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 629/2021. (XL 18.) szamu
hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan hasznalati
szerzodes megkotesere
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy
1.

visszavonja a 629/2021. (XI. 18.) szamu hatarozatat, amellyel a Jozsefvarosi Egyesitett
Bolcsodekkel kotendo ingatlan hasznalati szerzodesrol dontott.

2.

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel az eldterjesztes melleklete szerint ingatlan hasznalati
szerzodest kot.

3.

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

Felelos: polgarmester
134

Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben 2021. december 16., a hatarozat 2. es 3. pontja eseteben
2021. december 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly
Humankapcsolati Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly.

Napirend 15. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek
elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
A 15. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi
Kozpont szakmai tervenek elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara”. A JEK elkeszitette a
2021 es 26 kozotti idoszakra vonatkozo szakmai tervet, amelyet a jozsefvarosi, tehat a JEK szakmai
vezetd testulete elfogadott, a szakmai tervet viszont a Kepviselo-testiiletnek is el kell fogadnia. Az
eloterjesztest a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag megtargyalta. Megnyitom a napirend
vitajat. Kerdezem Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonyt, hogy kivan-e szobeli kiegeszftest tenni
az eloterjeszteshez. Koszonom szepen, nem! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk
az eldterjesztessel kapcsolatban. Nem latok ilyet. A kepviselocsoportok vezetoi kivannak-e
hozzaszolni? Koszonom szepen’ Kepviseloi hozzaszolasok. Olyat sem latom, lezarok, lezarom a
napirend vitajat, es szavazasra bocsatom a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai
tervenek elfbgadasarol szolo 2 pontbol allo hatarozati javaslatot, egyszerii tobbseg kell hozza. Kerem,
hogy szavazzunk most! 15 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
682/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek elfogadasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont - intezmenyvezetoje altal
benyujtott - a 2021-2026. kozotti idoszakra vonatkozo szakmai tervet az eloterjesztes 1.
mellekleteben foglalt tartalommal, azzal, hogy a szakmai tervben meghatarozott fejlesztesi
celok csak abban az esetben valosithatok meg, ha azok penziigyi fedezete az adott evi
koltsegvetesben rendelkezesre all.
2 .)

felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott dokumentum alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben 2021. december 16., 2. pont eseteben: 2021. december 31.

A

dontes

vegrehajtasat

vegzo

szervezeti

egyseg:

Humanszolgaltatasi

Ugyosztaly

Humankapcsolati Iroda.
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Napirend 16. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal, a
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, es a Jozsefvarosi Szent
Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellendrzesi terveinek jovahagyasaval
kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzd

Piko Andras
A 16. napirendi pont targyalasara teriink ra, „Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros
Polgarmesteri Hivatal, a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont es a
Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellendrzesi terveinek
jovahagyasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara”. Az eldterjesztd Sajtos Csillajegyzd asszony.
A 2022. evi belsdellenorzesi munkaterveket a Kepviselo-testuletnek kell jovahagynia. Az
eloterjesztest a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag megtargyalta. Kerdezem az eldterjesztot, jegyzo
asszonyt, hogy kivan-e szobeli kiegeszitessel elni, nem latom, illetve nem kivan. Kerdezem a Tisztelt
Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk az eloterjesztessel kapcsolatban. Nem latok ilyet.
Kepviselocsoport vezetok kivannak-e hozzaszdlni? Nem. Kepviseloi hozzaszolasokat sent latok, igy
a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 2022. evi
belso ellendrzesi tervenek jovahagyasarol szolo egy pontbol allo elso hatarozati javaslatot, egyszeru
tobbseggel szavazunk. Kerem, hogy szavazzunk most! 15 igennel elfogadtuk az elso hatarozati
javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
683/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 2022. evi belso
ellendrzesi tervenek jovahagyasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
jdvahagyja Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak
2022. evre vonatkozd belso ellendrzesi tervet az eloterjesztes 1. szamu melleklete szerinti
tartalommal.

Felelos: jegyzo
Hataridd: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Belso Ellendrzesi Iroda
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Piko Andras
Kovetkezik a 2. hatarozati javaslat, a JSzSzGyK jovo evi belso ellenorzesi tervenek jovahagyasarol
szol, egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 15 igennel, rzt is egyhanguan
elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
684/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi
tervenek jovahagyasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

jovahagyja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evre vonatkozo
belso ellenorzesi tervet az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal.
Felelos: jegyzd
Hatarido: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda

Piko Andras
Es kovetkezik a 3. hatarozati javaslat, amely a Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont jovo evi belso
ellenorzesi terverdI szol, annak a jovahagyasarol, egyszeru tobbseget igenyel. Kerem, hogy
szavazzunk! Gabor! 15 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot, koszonom szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
685/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi tervenek
jovahagyasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
jovahagyja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evre vonatkozo belso
ellenorzesi tervet az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti tartalommal.
Felelos: jegyzd
Hatarido: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda
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Napirend 17. pontja
Javaslat a Jdzsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet
modositasara es a Jdzsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 17. napirendi pontnal tartunk, Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur iigyrendi javaslat,
parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Az az iigyrendi javaslatom, hogy, hoppa, hoppa, eggyel
elobb, elobb nyomtam gombot. Te is akartad? Nagyon jd! Szoval, hogy az az iigyrendi javaslatom,
hogy a 18., 19., 20., 21 es 22., 23. napirendi pontokat egyben targyaljuk, es majd kiilon szavazzunk
rola, de elotte meg lesz a 17-es, koszonom, de szavazzunk most az ugyrendirol hogyha szabad
kemem.

Piko Andras
A bizottsagi beszamolok.

dr. Sajtos Csilla
Igen csak a szamok valtoztak, tehat ugy jo, hogy bizottsagi beszamolok.

Piko Andras
Jo, a szamok valtozasat most... Nem ugyanaz, tehat tulajdonkeppen az utolso napirend pont elotti. 6
napirendi pontot egyben targyaljuk, ezek gyakorlatilag a bizottsagi beszamolok. Egyben targyaljuk es
kiilon fogunk rola szavazni. Az iigyrendi javaslatot tamogatom, szavaznunk kell rola. Kerem, hogy
szavazzunk! 15 igennel elfogadtuk az iigyrendi javaslatot, tehat igy fogjuk targyalni.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
686/2021. (XII. 16.) hatarozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy elfogadja
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld iigyrendi inditvanyat, hogy a 18., 19., 20., 21., 22., 23.
napirendi pontokat egyben targyalja a Kepviseld-testulet, es majd kiilon szavazzanak a hatarozati
javaslatokrol.

Piko Andras
Elotte azonban meg van egy napirendi pontunk, ez pedig a 17-es, „Javaslat a Jdzsefvaros Kartyarol
szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet modositasara es a Jdzsefvaros Kartya program
feliilvizsgalatara’. Tajekoztatom a kepviseldtarsakat, hogy az eldterjesztest a Varosiizemeltetesi
Bizottsag megtargyalta. Az eldterjesztes hatarozati javaslatanak 1. pontjaban a visszavonja helyett a
magahoz vonja szovegezesre modosul. A napirend vitajat megnyitom. Nines szobeli kiegeszitesem.
Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesuk az eldterjeszteshez. Nem latok ilyet.
Kerdezem a frakeiovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Koszonom szepen! Kepviseloi
hozzaszolasok. Nem latom, a napirend vitajat tehat lezarom, es szavazasra bocsatom a Jdzsefvaros
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Kartyarol szolo 64/201 l.-es onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 3 §-bol allo rendeletet,
melynek az elfogadasahoz mindsitett tobbseg kell. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk!
15 igennel egyhangu szavazassal elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 15 IGEN, 0
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 43/2021. (XII. 16.)
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A JOZSEFVAROS KARTYAROL SZOLO
64/2011. (XI. 07.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

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

Piko Andras
Most pedig a Jozsefvaros Kartya Program feliilvizsgalatarol szolo 4 pontbdl allo hatarozati
javaslatrol fogunk szavazni az elhangzott modositassal, mindsitett tobbseg sziikseges hozza. Kerem a
kepviseldket, hogy szavazzanak. Koszonom szepen 15 igen szavazattal ezt is egyhanguan elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
687/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dbnt, hogy
1. magahoz vonja a Varosiizemeltetesi Bizottsagtol uj arculatu Jozsefvaros Kartyak kibocsatasra
vonatkozo dontesi jogot.

2. felkeri a Varosiizemeltetesi Bizottsagot, hogy a modositott Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011.
(XI.07.) onkormanyzati rendelet alapjan modositsa a „J6zsefvaros Kartya” Altalanos Szerzodesi
Felteteleket.
3. az uj arculattal ellatott 5.000 db Jozsefvaros Kartya, es 100 db elfogadohelyi matrica beszerzese
erdekeben 500.000,- Ft fedezetet biztosit elbzetes kotelezettsegvallalas kereteben a 2022. evi
koltsegvetes terhere, es felkeri a polgarmestert a sziikseges beszerzesi eljaras lefolytatasara.

4. felkeri a jegyzot hogy, gondoskodjon a jelenlegi hivatali keretek kozott a Jozsefvaros Kartya
elfogadohelyekkel torteno kapcsolatfelvetelre es kapcsolattartasra vonatkozo feladatok nevesitett
hivatali feladatkent torteno ellatasarol.
Felelbs: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: 2021. december 16. 2-4. pont eseteben 2022. februar 1.

A

dontes

vegrehajtasat

vegzo

szervezeti

egyseg:

Humanszolgaltatasi

Ugyosztaly

Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Napirend 18. pontja
- napirend szerinti 18., 19., 20., 21., 22., 23. napirendi pontok egyiittes
targyalasa

Beszamolo a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Kllmavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti
idoszakra vonatkozd atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Szarvas Koppany Bendeguz, a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Kllmavedelmi
Bizottsag elndke

Beszamolo a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd
atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Satly Balazs, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

Beszamolo a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november
30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Czegledy Adam, a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es
Eselyegyenlosegi Bizottsag elndke

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott
hataskdreinek gyakorlasarol szolo beszamoloja
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Hermann Gyorgy, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag elndke

Beszamolo a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30.
kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Veres Gabor, Tulajdonosi, a Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi
Bizottsag elndke

Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag
2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott
hataskdreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos, a Varosiizemeltetesi Bizottsag elndke
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Piko Andras
Most tehat a 18. napirendi pont targyalasa kovetkezik, amelyet osszevonva fogunk targyalni 19-es, a
20-as, 21-es, 22-es es 23-as napi napirendekkel. Ezek tulajdonkeppen beszamolok a kulonbozo, az
Onkormanyzat bizottsagainak a tevekenysegerol, 2021. evi munkarol, valamint a bizottsagok 2021.
j unius 15-e es 2021. november 30-a kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskdreinek a
gyakorlasardl szol. Kerdesekre adok lehetoseget, illetve azt, arra ad lehetoseget az SZMSZ.
Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk. Latom Voros Tamas kepviseld ur,
parancsoljon!

Voros Tamas
Jgen, koszonom szepen! Szerintem nemi hiba csuszott a jelenletnek regisztracidjaban, mert
velemenyem szerint, legalabbis elso ranezesre, nem a szavazatok, tehat nem a gepi szavazas alapjan
neztek a jelenletet, hanem a jelenleti ivek alapjan, aminek azert nem a legpontosabb a vezetese. En
magam is szamtalan esetben jelen voltam es nem irtam ala. En szeretnem, hogyha azzal egyiitt
megkaphatnank majd, mert az sokkal pontosan mit a jelenleti iven. Peldaul a tegnapi bizottsagi ulesre
lattam, senki nem irta meg ala a jelenleti ivet, amikor en eljottem, tehat lehet, hogy aztan ez valtozott,
de nem szerencses, hogyha csak...

Pik6 Andras
Hogy jdl ertsem most a problemat: tehat akkor, amikor bizottsagi iilest tartanak, akkor van ugyanugy,
mint ahogy itt is alaimi kell es ugyanakkor van, amikor nem irjak ala, viszont szavaznak, es azt
kellene, mert, hogy az bizonyitja, vilagos. De mi a megoldas a problemara? A statisztikat javitanunk
kell a mostani, jo. (hatlerbol folyamatos beszed, nem erthetd) Tehat ez tulajdonkeppen nem kerdes,
egy javaslat, jd! Jegyzo asszonynak van, bocsanat, meg akkor megvarjuk Veres Gabort, jegyzd
asszony valaszoljon, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Velhetoen az elteres abbol adodik, hogy ugye, amikor a 300-asban tortenik vagy zajlik a bizottsagi
ules, itt ugye, a gepi, igen, de amikor a 100-asban van, akkor ott, ugye, nines ilyen rogzites. Remeljiik,
hogy a jovo evi koltsegvetesben erre lesz modunk, hogy azt megteremtsuk ott abban a teremben,
koszonom szepen!

Piko Andras
Viszont, bocsanat, nem akarok ezen leragadni, tenyleg fontos lenne, hogy pontos legyen, hogy lehet
korrigalni utolag?

dr. Sajtos Csilla
Utolag, hogy tudom, hogy most ki volt ott?

(hdlterbol: A hozzaszolasok alapjan.)

dr. Sajtos Csilla
Igen, a hozzaszolasokat lehet, igen, igen, valamint figyelni az alairasokra, tehat valahogy oda kene
tenni a bejarati ajtdhoz, hogy mindenki atessen azon az alairo lapon.

Piko Andras
Azt hiszem, hogyha van ebben politikai konszenzus, hogy ez egy problema, amit most nem tudunk
megoldani, viszont jovore toreksziink erre, akkor szerintem at tudunk ezzel most lendulni, Veres
Gabor kepviseld ur, parancsoljon!
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Veres Gabor
Koszonom polgarmester ur. Egyebkent tenyleg elegansan at kell ezen lepni, nem ez a fontos, hogy ki
hanyszor, hoi irt ala, hanem hanyszor volt jelen. Nyilvan, ha ezt nem tudjuk nyomon kovetni, az a mi
hibank is picit. En azert mindig alairom, de figyeljunk oda jobban, igy van. Ennel sokkal fontosabb,
hogy en csak a magam neveben, de gondolom, minden bizottsagi elnok tarsam neveben is
mondhatom, hogy az ebben az evben elvegzett munkaert tisztelet, hala es koszonet jar a Hivatal
minden alkalmazottjanak, munkatarsanak, kollegajanak, akik segitettek a munkankat. Kiilon
koszonom a JGK munkatarsainak azt a faradtsagot nem kimeld, sokszor sziszifuszinak is tuno
munkat, amit ebbe az evbe beletettek, azoknak az egytittmukodo holgyeknek es uraknak, akikkel
szemelyes kapcsolatom is van ezen, persze munkakapcsolat, csak szemelyesen is talalkozunk, ezert
nekik is kiilon szeretnem megkoszonni a munkajukat. Es nagyon bizom benne, hogy jovore is egyiitt
maradunk, es hasonloan sikeresen fogjuk tudni bonyolitani a bizottsagi munkat. A tulajdonosi
bizottsag neveben tehat koszonom szepen mindannyiuknak a munkat, boldog uj evet, kellemes
karacsonyi unnepeket kivanok! Koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Meg mindig kerdeseknel tartunk, Szilagyi Szilagyi Demeter kepviseld ur!

Veres Gabor
Boldog karacsonyt kivanok!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak egy, egy rovid kerdes itt megiit vagy megakadt rajta
a szemem, es egy delelotti vitankat tudjuk nagyon gyorsan rovidre zami az itt belefbglalt a
beszamoloban foglaltakkal. Ugyanis azt mondja a Varosuzemeltetesi Bizottsag beszamoloja, hogy
2021. evben a Kepviselo-testiilet 80.000.000 Ft-ot biztositott a tarsashazak tamogatasara, melybol
ilyen, meg olyan alapon az idei evben 54,6 millio forintrol dontottiink. Ehhez kepest, amikor a
koltsegvetesrol beszeltiink, akkor egy 500 millios szamot mondott gazdasagi vezeto asszony, amire
en mondtam, hogy szerintem az nem, nem valid. Ugyhogy ennyi! Csakhogy ezt gondoltam,
gondoltam, hogy itt lehetoseg van ennek a tisztazasara, hogy akkor most melyik volt az igaz.
Koszonom!

Piko Andras
Azt hiszem, hogy le vagyunk lassulva, legalabbis azt latom, hogy barmennyire is furcsa ez nekem,
gazdasagi vezetd asszony is le van lassulva. Nem, maga, nem a bizottsagnak a mukodesehez
kapcsolodik a kerdes, ugyhogy azt szeretnem javasolni, hogy ezt akar irasban is meg tudjuk oldani,
jo? Koszonom, ha kerdeseken tul vagyunk, akkor frakcidvezetoi hozzaszoiasok kovetkeznenek. Satly
Balazs frakciovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Veres Gabor kepviseldtarsam kerdesben elszpojlerezte azt, amit
mondani akartam, ugyhogy csak nagyon gyorsan en is megkoszonom mindenkinek a munkajat, aki a
bizottsagokon reszt vett. Pont, pont, pont. Boldog karacsonyt!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En azt gondolom, hogy ez a bizottsagi beszamolok csak megerdsitik annak
az igenyet, hogy nagyon-nagyon-nagyon surgos lenne a bizottsagi strukturanak az ujragondolasa.
Jelen pillanatban teljesen feleslegesen tartunk fenn 6 bizottsagot, ez a napnal vilagosabb elolvasva a
beszamoldkat, hogy erdemben dontesi kompetencia nelkuli, mindenfele valos es politikai dontest
erdemben nem is igenylo vagy legalabbis sokkal automatizaltabb mddon egy mas bizottsag altal
elvegezni kepes feladatokkal ruhazunk fel bizottsagokat. Ezaltal irgalmatlan mennyisegre
duzzasztottuk az iilesek szamat, a napirend szamat, ezzel leterheljuk egyebkent magat a Hivatalt is.
En azt gondolom, es tobbszor elhangzott mar az Onok reszerol, a legutobb Camara-Bereczki Miklos
kepviseldtarsam reszerol, bocsanat, Ferenc Miklos, elnezest kerek, kepviseldtarsam reszerol, hogy o
is szeretne ujragondolni a bizottsagi strukturat. En azt gondolom, hogy mi ebben abszolut szivesen
segitiink, es, hogy a legutobbi testuleti ulesen is szoba keriilt, es, hat, legyiink oszintek, Onok se
tudtak 3 bizottsagnal tobbet mondani, amiben erdemi es valid munka folyik. Gyakorlatilag ugy kell
beleeroltetni a bizottsagok egy jelentos reszebe barmifele kompetenciat, meg, dontest. Tudunk olyan
bizottsagrol is, ami az evben alig ulesezik, de nem is, nem azert, mert nem hivjak ossze, vagy mert
nem tudom en, lehetetlen lenne megvaldsitani, nines ugy. Tehat ez egy penzpazarld struktura,
idopazarlo struktura, es en azt gondolom, hogy ezen valtoztatni kell, csokkenteni kell a bizottsagok
szamat, es hatekonyabba kell tenni a ddnteshozatalt. En azt hiszem, hogy a bizottsagi munkanak, es
ezt a multkori SZMSZ-mddositasnal, azt hiszem kiveseztiik, hogy a bizottsagi kompetenciaknak
szinkronba kell legyenek a kepviseld-testiileti kompetenciakkal. Jelen pillanatban ez nincsen igy, van
teljesen, 3 teljesen ures bizottsag, es van mondjuk 2 es fel, 3 olyan bizottsag, amin belul van dontesi
kompetencia. En azt gondolom, hogy ennel tobb bizottsagot ajelenlegi kepviseld-testiileti hataskorok
mellett egesz egyszeruen pazarlas fenntartani es teljesen felesleges. En azt hiszem, es latszik is
egyebkent a megismetelt bizottsagokbol, a felbeszakadt bizottsagokbdl, a letszam problemakbol,
hogy 6 bizottsagot Onok nem tudnak, nem is tudnak iizemeltetni, mert egesz egyszeruen nem, mert
hogyha Onok akarnak akkor, ugye, meglenne a tobbseg. Az Onok szamara is, ez egy objektiv dolog,
hat, nem lehet 6 bizottsagba folyamatosan ott lenni, es raadasul olyan kerdesekrol donteni, amiben
igazabdl nines is semmifele vita. Tehat olyan automatizalt dolgok, mint, egyebkent minimalis esetben
van hozzaszolas, mondjuk egy, egy burkolatbontas, amit a kozszolgaltato kezdemenyezes, en N+l.
Nyilvan mindenbe lehet egyedi megoldast talalni, de ezert kiilon napirendeket, ami kiilon hatarozati
pontonkent teljes mertekben felesleges. Es azt gondolom, hogy ezek tipikusan, egy csomo olyan
dontes volt, hat, gondoljunk csak klimaval kapcsolatos dontesekre, gondoljunk csak a „Tedd le a
kocsit!” programra, amik hat, mondjuk, az meg bizottsagra se valo, azaz abszolut vezetoi
kompetencia kellett volna legyen, hogy mennyi olyan dologrol dont a Kepviselo-testiilet, ami
bizottsagi szinten kene, hogy megjelenjen. De ha azt mondjuk, hogy ne jelenjen meg bizottsagi
szinten, mert ugy gondoljuk, hogy azt a Kepviselo-testiileten van a helye, akkor minek tartunk fenn
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bizottsagi strukturakat vagy ilyen szerteagazd bizottsagi strukturat. En azt gondolom, hogy sajnos be
kell latniuk, hogy ez a fajta bizottsagi es kepviseld-testuleti munkarend, ez nem fenntarthato. Es
legyenek kedvesek ezt ujragondolni, mi szivesen partnerek lesziink benne. Lehet ez egy kdzds
gondolkodas is, hiszen azert ez egy kozos munka, a bizottsagi munka, azert a bizottsagi munka
leginkabb szakmai kerdesekrol szol, minimalis politikai felhangokkal. En azt gondolom, hogy
mindannyiunknak az az erdeke, hogy erdemi munka folyjon a bizottsagokban, hatekony munka
folyjon a bizottsagokban es az tukrozze a Kepviselb-testuletnek a mindenkori hataskdret, es azokat a
hataskoroket, amiket maganal tart, es azokat, amiket adott esetben atad masnak, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, megadom a szot Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld umak, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Szerettem volna par mondatot fuzni ehhez a
beszamoldhoz ugy altalanossagban is. En nem vagyok ennyire kritikus, mint a Voros frakcidvezetd
ur, habar en azert a bizottsagi uleseknek a 100, illetve 88 szazalekan jelen voltam vele ellentetben.
Tehat az utolso mondat egyike volt, hogy ez egy kdzds munka, hat, azert be is kellene jami bizottsagi
ulesekre. Es en elhiszem, hogy sok a dolguk, Ferencz Orsolya kepviselotarsunknak is sok a dolga,
ebben biztos vagyok, de azt is ala kell akkor huzni, nem kotelezd egyebkent 2 bizottsagban tagnak
lenni. Mindazonaltal abban, abban is egyetertek, hogy a SZMSZ modositasakor ujra kell gombolni
kicsit ezt a kabatot, es kicsit uj alapokra kell helyezni a mukodest, de mindazonaltal azt kell, hogy
mondjam, hogy a munkat, amit a Kepviseld-testulet a bizottsagra bizott, azt elvegeztiik, es nagyon
szepen koszonom a kozremukodoknek, kulonosen a Szervezesnek a faradhatatlan munkat, amit egesz
evben nyujtottak. Meg egyszer koszonjiik! Es mondom meg egyszer, hogy az SZMSZ modositasakor
szerintem egy kicsit gomboljuk ujra a kabatot, es nem kotelezd 2 bizottsagban benne lenni minden
kepviselonek, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom en is, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En is azt gondolom, hogy a hivatali munkatarsaknak
koszonet jar a munkajukert, kulonosen azert, mert azert nem egyszeru neha lekovetni, hogy mikor
vannak a bizottsagi iilesek, sokszor 2 egymassal atfedesben, pedig azonos tagsaggal. Ugyhogy, kulon
hala es koszonet nekik, mert tenyleg azert ez nem egy egyszeru munka, ennyi bizottsagot koordinalni.
Nem ragoznam nagyon tovabb, amit kepviselotarsam, Voros Tamas mondott, mert ugyanezt
gondolom en is, hogy amit mar a legelejen elmondtunk, hogy nem masra hasznaljak ezeket a
bizottsagokat, minthogy minel tobb politikai poziciot tudjanak letrehozni, ugye, 180.000.000 Ft-tal
keriilt tobbe jozsefvarosiaknak ebben a ciklusban, mint korabban az, hogy ezt a bizottsagi strukturat
igy letrehoztak es latszik, hogy tenyleg semmilyen jelentosege, en magam 2 bizottsagban ulok, egyik
bizottsagnak sines letjogosultsaga. Azt gondolom, koriilbelul az ott targyalt temakat egy masik
bizottsag 2 napirendben 5 es fel perc alatt kepes lenne eldonteni, az osszes tobbit pedig a megtelelo
helyen normativ dbntesekbe lehetne csatomazni. De, latjuk azt azert, Szarvas Koppany
kepviselotarsam most is oriilten kapalozott, hogy 600.000 Ft-ot szet tudjon osztani a bizottsagi
iilesen, hogy legyen valami, ami megiscsak tortenik ott. En tenyleg, igazabol csak ismetelgetjiik
inagunkat, mert ezt mondogatjuk 2 eve, hogy nem lehet igy Onkormanyzatot vezetni, ahogy ezt Onok
csinaljak, es ezt a bizottsagi beszamolok remekiil alatamasztjak. Koszonom szepen!

Piko Andras
Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!
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Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen a szot! Termeszetesen en is halas vagyok a Hivatal dolgozdinak, nem csak a
szorgalmukert, rugalmassagukert is. Azt viszont, en is csatlakoznek Camara-Bereczki kepviselo urra,
hogy nem kell bizottsagi tagnak lenni, ha az ember nem birja, vagy nem akarja, vagy derogal neki. Es
azt szeretnem hozzatenni, hogy azert meg, ha csak 600.000 Ft elosztasarol is van szo, vagy akarhany
forintnak az elosztasarol, meg mindig tobb erdemi munka es nagyobb hozzajarulas Jozsefvaros
Onkormanyzata mukodesehez, minthogyha az embemek annyi az osszes tevekenysege nagyjabol,
hogy kerdez hiilyesegeket, bedob random modositokat, es aztan, amikor nem ugy tancol az elnbkseg,
ahogy d fiityul, akkor sertodotten kivonul, es azt hiszi, hogy ezzel csinalt valamit. Tehat lehet, hogy
Orban Viktor a partkongresszuson azzal buszkelkedik, hogy tuske a korom alatt, de ez igy a fideszes
buborekon kiviil mindenhol mashol ciki, tehat ezt a korom alatt tuske, vasutallomason osszefosott
mosdd jelleget, azt hiszem, ezt mondta Fluor Tomi, hogy ezzel van egy szinten ez a metafora. Szoval,
hogy az, hogy az embemek annyi a kepessege es munkaja, hogy akadalyoz, ez szerintem fideszes
buborekon kivtil sehol nem mend. Ugyanigy a bizottsagi tevekenysegnel sem erzodik az, hogy ez
olyan nagyon-nagy hatalmat jelentene. Es azt szeretnem hozzatenni egyebkent, ha igy nalam a szo,
hogy ez egy roppantul visszas, hogy ha kepviseld az egyik testuleti iilesen szamon keri a megadando
tiszteletet, aztan utana hasonldan elvart tiszteletnek egy kbrbmhegynyit se hajlando mutatni. Akinek
mondtam volna, az mar kiment, de szoval, amikor kisiskolaskent csivitelnek a padsorban, akkor
tenyleg azt gondolom, hogy igy nagyjabol a keksz, meg a matrica az a szint, amit kepviselnek a
kepviselok, amikor egy tanarno prdbal rendet rakni, es mondjuk meg az elejen jo fejkent probalja,
pozitiv motivacidval ravenni a lurkokat arrol, hogy legalabb egy kicsit, legalabb csendben
sutyorogjanak, hogy a tobbiekkel lehessen foglalkozni. Szoval, ugy gondolom, hogyha ez a
szinvonal, akkor mondjuk tenyleg nem hianyoznak kepviselok a bizottsagokbol. Azt mar nem is
mondom, hogy a Testiiletbol sem, mert nyilvan demokratikus joguk itt lenni, hat, a jozsefvarosi nep
megbizta oket azzal, hogy itt legyenek. Mondjuk a helyukben azert elkemem a vendegkonyvet a
teljesitmenyuk alapjan, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Igy az tiles vegen mar egy kicsit post-restraint persze, meg eso utan koponyeg, de
megis szeretnem folhivni most leginkabb a Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur figyelmet ana,
hogy en nagyon szeretem a, hogy mondjam, a kemeny vitat is, neha bele is szallok, de bizonyos
hatarok kozott nehany kifejezest biztosan nem nagyon toleralok. Most is elhangzott 1-2 ilyen,
ugyhogy azt kerem minden kepviselotol, tole is, hogy ezt vegyuk figyelembe a munkanknal. Szilagyi
Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Bocsanat, de nem tudok elmenni emellett, amit kepviselotarsam feszeget. 2
darab, 2 darab atruhazott hataskorben meghozott erdemi dontese volt az 5 darab bizottsagi iilesen,
amit On tartott az elmult felevben. 2 darab.
(hatterben: Gratulalok!)

dr. Szilagyi Demeter
Nem nagyon tudunk szerintem erdemben mirdl beszelni es a masik fele, hogy 13 darab bizottsagi,
bocsanat, nem, nem, nem, nem is 13,9 darab bizottsagi iilesen vettem reszt, ebbol 4 darabban, ha nem
vagyok ott, akkor nines meg a hatarozatkepesseg, amit Onoknek kene, azt gondolom, alapvetoen mint
kormanyzo tobbseg biztositani. Tehat ezek ezek az adatok azt gondolom, hogy dnmagukert
beszelnek, es tenyleg azert kialt, hogy ezt a rendszert ujragomboljuk, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Hermann Gydrgy kepviselb ur, parancsoljon!

Hermann Gyorgy
Azt hittem, meg vannak elottem, de rovid leszek. Igazabol en csak Szilagyi kepviseld umak arra a
felvetesere szeretnek reagalni, miszerint itt politikai kifizetbhelyekrbl lenne szd. Hat, akkor most
emlitsuk meg, most ezek sajnos csak tavalyi adatokat, az ideiekkel nem vagyok teljesen tisztaban, de
2020-ban abszolut rekordot dontott a miniszterek, miniszt, helyett, helyettes allamtitkarok szama. Az
a helyzet, hogy konkret szamokat mondok: 2010-ben, tehat ez meg az Onok ciklusanak a legelejen,
42 allamtitkar is 54 helyettes allamtitkar volt, addig 2020-ban 78 allamtitkar es 122 darab helyettes
allamtitkar dolgozik a Kormanyban. Szoval, hogyha arrol van szd, hogy ki tart fel hatalmas politikai
apparatust teljesen indokolatlan modon, akkor eloszor szerintem nezzenek korul a sajat Kormanyuk
tajekan. A masik resz, amit meg szeretnek megemliteni, mert hogy itt azert egyreszrbl szeretnem
megkoszonni a Szervezesi Irodanak es kiilonosen Szervezesi Iroda vezetbjenek azt a tenyleg
borzasztoan nagy munkat, amit 6k elvegeztek az elmult idbszakban. Es egyebkent azt is szeretnem
meg igy zarojelben megemliteni egyebkent, hogy ajegyzbkbnyvekbbl egyebkent pontosan kideriil,
hogy ki mikor vett reszt es... (kozbeszolds, nem erthetd) A Szervezesi Irodanak errbl egy picit mas a
velemenye! Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Czegledy Adam kepviseld ur, parancsoljon!

Czegledy Adam
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! En is igazabol csak nagyon roviden szeretnem
megkoszonni mind a Hivatalnak, Szervezesi Irodanak azt a munkat, amit a bizottsagunk mellett
vegzett. Egyetertek egyebkent itt kepviselbtarsaimmal, hogy a bizottsagi strukturanak az atalakitasa
az a kbzeljbvbben napirend ele kell keruljon, de ettbl fuggetlenul azert azzal a kijelentessel abszolut
nem ertenek egyet, hogy itt a bizottsagok vagy olyan bizottsagok vannak, amik munkat nem
vegeznenek. Nalunk is a bizottsag nagyon fontos munkakat vegez, es abban pedig koszonom azoknak
a kulsd bizottsagi tagoknak es kepviselbknek a munkajat, akik a Fidesz oldalarbl ebben reszt vesznek,
mert egyebkent vannak, akik nagyon tdredelmesen es tisztessegesen vegzik el ezt a munkat. Sajnos
vannak, akik nem annyira, de en remenykedem abban is, hogy ez a kesbbbi idbben valtozni fog,
hiszen hogyha itt a kozos sikerrbl beszeltiink, illetve a kdzos munkarol, akkor ennek ez egy alapkbve
kene lennie, ugyhogy remenykedem abban, hogy ezaltal hatha valtozni fog, es en is boldog
karacsonyt kivannek mindenkinek! Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen Erbss Gabor alpolgarmester ur kdvetkezik.

dr. Erbss Gabor
Koszonom a szot! Mar nagyon vamak otthon a gyerekek, ugyhogy rovid is leszek, es tenyleg nem
fogok polemizalni, hanem csak egy szempontot szeretnek a figyelmukbe ajanlani. Az az, hogy
nemcsak az atruhazott, frakciovezetb ur, nemcsak az atruhazott hataskorben meghozott dontesek
adhatjak egy bizottsag mukodesenek az ertelmet, ugyhogy anelkul, hogy barmelyik oldalra neznek,
bar hogyha odanezek, akkor ugyse figyelnek, ugyhogy akkor nezek erre az oldalra, es azt mondom,
hogy a kepviseld-testuleti elbterjesztesek szakmai vitaja is lehetne elmelyiiltebb a bizottsagokban.
Senkit nem megbantva, bbven meg lehetne tblteni tartalommal a bizottsagi iileseket. Van olyan
bizottsag, amely amugy is hosszan iilesezik, es amugy is intenziv munkat vegez, ezt is tudom, de
hogy onmagaban az atruhazott hataskorben meghozott dontesek nem szamitanak mercenek
velemenyem szerint, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Nem tudom egyertelmuen, de egyebkent en is egyetertek azzal, hogy a bizottsagi
strukturat erdemes atalakitani az elmult idoszak tapasztalatai alapjan, csak hozzateszem, az elmult
idbszakban nem csak a 2 evet, hanem a 2 + evet is ertjuk. Hat, azert ahhoz sem akarunk semmikeppen
visszatemi, ami eddig volt a gyakorlat. Lehet, hogy vannak akik arra buszkek, hogy 3 perc alatt
meghoznak 200 dontest, most igy nagyjabol mondom a szamokat, az aranyok stimmelnek, szoval, 3
perc alatt 200 dontes az se egy normalis miikodes, az pont ugyanannyira nevezhetd kifizetohelynek
mint most, mert ott egyszeruen nem biztositjak azt a transzparenciat es azt a kontrollt a bizottsagi
tagok, ami a munkajuk lenne. Szoval, az se megoldas, teszem hozza, tehat azert, mert reszben nehol
itt-ott egyetertunk a veliink szemben iilo kepviselokkel, akkor nehogy azt higgyek, hogy igazuk van,
egy pillanatra sincsen teljessegben igazuk. Hozzateszem, ha mar itt kifizetohelyezunk, mi a fizet...
Szoval, az iment egyebkent azt is elmagyaraztam a felszolalasban, hogy a megadott tisztelet, Kedves
Ferencz kepviselo, ketiranyu utca. Tehat ne, vagy ne igyon bort, vagy ne predikaljon vizet
legkozelebb, legyen szives. Tovabba azt is hozzatennem, hogy mi anno a fizetesunkbol, amit kaptunk
be is adtunk ajozsefvarosi szolidaritasi alapba. A fideszesektol azt lattuk, hogy a partalapitvanyuknak
adomanyoznak. Es egyebkent vegezetul elnezest a pontatlan idezetert, egyebkent egy Fluor Tamas
idezetet probaltam idezni, megvan szo szerint, ha szukseges, de gondolom nines ra szukseg, hogy mi
vagyunk mi, marmint hogy mi, a Fidesz Eurdpaban. Nem fogom, nem fogom meg egyszer
ugyanazokat a szavakat hasznalni. Hozzateszem, olyan szo is van benne, a palacsintaban, amit
Juharos kepviselo ur az elozo honapban hasznalt, szoval, nem, nem, nem en romboltam itt le a
szinvonalat, de szoval, csak ezt szerettem volna hozzatenni, hogy elnezest a pontatlan idezetert, de az
egyebkent egy nagyonjo interju es ajanlom olvasasa igy karacsony elott, es egyebkent en is kivanom
a teli napfbrdulo mindennemu leagazasanak iinnepleset mindannyiunknak, koszonom szepen!

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak azt akartam meg tisztazni, hogy azert az idoszamitas
az 2019 oktobereben kezdodott, es lehet, hogy olyba tunhet, hogy a kep, amit itt a falra festenek a
kedves ellenzesi kepviselok, az egy kicsit sotet es borus, de azert korabban sem 2 bizottsag volt,
hanem volt 2 ideiglenes bizottsag. Es ugye, csak ezt szeretik, szeretik elfelejteni. Ugye, volt egy
tarsashazi palyazatokat elbirald ideiglenes bizottsag, meg volt egy Smart City Bizottsag is, es ugye,
ezeket mi integraltuk a most jelenlevo bizottsagokba. Es abban lehet egyebkent kozds pont, hogy
lehet, hogy nem pont 6 az a szam, ami szukseges, de biztos hogy nem is 2, meg nem is 3, tehat hogy..

(hdtlerbol: Lehet, hogy 5)

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Na, nem tudjuk, ezt meg nem tudjuk, de hogyha a felajanlas dszinte volt es onzetlen a kozds
munkaval kapcsolatban, es nem pedig olyan, amit itt ugye, mikrofonon kivul a Ferencz Orsolya
kepviselotarsam mondott, hogy hat, ugye, nem erdekiik, hogy mukodjenek a bizottsagok, de lehet,
hogy nem igy gondolta pontosan, de szoval, az a lenyeg az, hogy akkor tenyleg dolgozzunk ezen
kozosen, tenyleg beszeljiik at, hogy hogyan legyen, de akkor legyen erdekunk ez a kozds munka, es
vegyenek reszt a bizottsagi iileseken. A varos erdeke az, hogy a bizottsag mukodjon, nem csak a
tobbsege, a kisebbsege is, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Ferencz Orsolya kepviseld asszonynak adorn meg a szdt, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom! Gyors leszek, es meg kell, mondjam, Feri, Kedves Camara-Bereczki kepviselotarsam,
meglehetosen meltatlan volt az, hogyjegyzokbnyvbe mond valamit, hogy en valamit mondtam volna,
amit nem fgy mondtam, es nem ezt mondtam, es nem ezt jelentette. En arrdl beszeltem, hogy a
bizottsagoknak a mukodokepessegenek a kormanyoldali biztositasa a minden, ez mindig igy, a
mindenkori ellenzeknek a jelenletetol fuggetleniil meg kell legyen, mert Onok adjak a tbbbseget. Ez
nem azt jelenti, hogy mi ne volnank felelosek, ad 1, nem azt jelenti, hogy nem vesziink reszt a
munkaban, mert reszt vesziink, ad 2, ad 3 ennek a keriiletnek az az erdeke, hogy jo es ertelmes
dontesek szulessenek. Az, hogyha mondjuk barki, akar mindannyian, holnap reggelig itt kotlunk es
egymassal beszelgetunk, az a keriiletnek sem nem oszt, sem nem szoroz. Az, hogyha itt jo dontesek
sziiletnek, vagy a bizottsagokban jo dontesek sziiletnek, az igen, koszonom szepen! Es ja, es
megkemem, hogy tovabbiakban az en nevemben ne nyilatkozzon! Kerdezze meg, hogy mit mondtam
es majd elmondom, koszonom!

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

Vords Tamas
Koszonom szepen! En biztam benne, hogy ez nem valamifele kbzponti utasitas az Onok reszere,
hogy minden kepviselocsoportba kell egy bohocot tartaniuk. En bizok benne, hogy ez csak ilyen
veletlen egyiittallasa a csillagoknak. En azt gondolom, hogy nem ketsegbeesetten kell kapaldzni a
falbdl kapott bizottsagi elnokoknek azert, hogy megkapjak a stallumot, pont ugyanannyira, mint azok
a bizottsagi elnokok, akik egyebkent erdemi munkat vegeznek. Es itt azert el kell mondanunk, hogy
ugye, peldaul Satly kepviseld urrol es Veres kepviseld urrol, elnok ur, akkor frakcidvezetd urrol, egy
pillanatra se gondoltuk, hogy az o bizottsagukban ne folyna erdemi munka. Meg tovabbi vitaink
lehetnek a tobbi bizottsag tekinteteben, egyvalamiben biztosan, es szerintem abban konszenzusos,
hogy pont a kerulet, mi tobb, klima bizottsagba aztan az egvilagon semmilyen munka nem zajlik.
Egeszen komikus az a semmitmondas, ami ott tortenik. Es hiaba lehet vastag hangon, eroszakosan
ilyen Lenin-fiukent bohockodni, ilyen ossze-vissza beszelni, inkabb szegyellnie kene magat, hogy
olyanert veszi fel a fizeteset amiert nem kene, mert az nem munka, ez ciki! Elhiszem, hogy kinos es
kellemetlen, csak ne itelje ki a frusztraciojat, legyen olyan kedves, hanem beszelje meg a sajatjaival,
hogy keriil, talaljanak maganak olyan feladat, ami mondjuk minden szempontbol megfelel es
kvalitasaihoz melto. Nem lesz kbnnyu. Azt gondolom, hogy jo dolog, hogy a bizottsagi struktura
ujragondolasa, ahogy elnezem, itt elkezdodott. Szerintem tudunk kompromisszumot kbtni, valahol
hat talan azert az 5-nel kevesebb es a 3-nal tobb bizottsag, ha jol sejtem, tehat a 4 koriil. En azt
gondolom, hogy ebben tudunk partnerek lenni, de ami nagyon fontos, ami nagyon fontos, azok a
hataskbri kerdesek. Tehat nem azert kell bizottsagot letrehozni, tbk mindegy, hogy 2 van, 4, akar 9, a
hataskorok, a hataskdr, az szamit. Tehat, ha 4 bizottsagot hozzunk letre erdemi hataskorok menten, az
egy jo struktura lehet, de 4 bizottsag is sok, hogyha nincsen benne erdemi struktura. Tehat csak ezt
szerettem volna mondani, hogy a jovore nezve en azt gondolom, hogy ez lehet egy kozos irany, hogy
olyan bizottsagokat hozunk letre, hogy erdemi feladatokat telepitunk, es nem csak azert tartjuk meg,
mert hogy legyen minden megfelelo kepviselonek megfelelo pozicidja, mert az kellemetlen, pazarld
es meltatlan. Egyebkent, ha eszrevette volna valaki, meg azzal a kepviselovel szemben is, aki egy
ilyen bizottsagot vezet, csak ehhez mondjuk kell egy bizonyos szint, hogy az ember ezt megertse es
feldolgozza, Ugyhogy abban kerem Onoket, hogy ebben segitsenek. Szerintem jol teszik, hogyha ezt
a bizottsagi strukturat ujragondoljak, koszonom szepen!
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Piko Andras
Kbszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszdlast, ugyhogy szavazni fogunk. A napirend vitajat
lezarom, es akkor eloszor a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, tehat a beszamoldrdl, annak az elfogadasarol szolo hatarozati javaslatrol kell
szavaznunk, egyszeru tobbseg sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk rdla. Igen, 11 igen, 4
nemmel elfogadtuk a bizottsag beszamolojat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek
688/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben
hozott donteseirol szold beszamolo elfogadasarol
(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Kepviselo-testulet szervezeti es
mukodesi szabalyzatardl szold 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban
atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelds: polgarmester
H atari do: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Kbvetkezo szavazasunk a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol szolo
beszamolo, hatarozati javaslatban egyszeru tobbseggel kell dontenunk. KKKB, koltsegvetes, Satly
bizottsag. 15 igennel elfogadtuk a bizottsag beszamolojat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
689/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius
15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo
beszamolo elfogadasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Kepviselo-testulet szervezeti es
mukodesi szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott
donteseirol szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Piko Andras
Most a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag beszamolojarol
fogunk donteni, szinten egyszeru tobbseggel. Kerem, hogy szavazzunk! 11 igen, 4 nem szavazati
arannyal elfogadtuk a beszamolot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
690/2021. (XII. 16.) hatarozata
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.- 2021. november 30. kozotti idoszakban
atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol
(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti
idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag beszamoloja a kovetkezo, egyszeru tobbseggel
dontunk most is. Kerem, hogy szavazzunk! 15 igennel elfogadtuk a beszamolot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
691/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag
2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott
donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag 2021. evi munkajarol,
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott
hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Piko Andras
Es vegiil a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag beszamoldja
kovetkezik, ha minden igaz, akkor ez volt a 6. Nem? Ja, meg a van. Igy van jo, tehat hogy akkor a
Tubi-rol. Indithato a szavazas, koszonom! 15 igennel 15 igennel elfogadtuk a beszamolot

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
692/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag 2021. evi munkajarol,
valamint a Bizottsag 2021. Junius 15. - 2021. november 30. kbzbtti idoszakban atruhazott
hataskbrben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol
(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a Kepviselo-testulet szervezeti es
miikodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag
2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kbzbtti
idoszakban atruhazott hataskbrben hozott donteseirol szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
Piko Andras
Es vegiil a Varosuzemeltetesi Bizottsag beszamolojardl fogunk donteni egyszeru tbbbseggel. Kerem,
hogy szavazzunk! 11 igen, 4 nem a szavazatarany, elfogadtuk a beszamolot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
693/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. 2021. november 30. kbzbtti idoszakban atruhazott hataskbrben hozott donteseirol szolo
beszamolo elfogadasarol
(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Kepviselo-testiilet szervezeti es
miikodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag
2021. junius 15. - 2021. november 30. kbzbtti idoszakban atruhazott hataskbrben hozott donteseirol
szolo beszamolot az eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 19. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok es a veszelyhelyzet
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad
penzeszkoz allomany lekbteserol
(irasbeli elbterjesztes)
Elbterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Koszonom szepen! Az utolso napirendi pontunk a 24-es (uj szamozds szerint 19.) Polgarmesteri
tajekoztato lejart hatarideju testuleti hatarozatok, veszhelyzet idejen meghozott polgarmesteri
dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol es jelentosebb
esemenyekrol. A tajekoztato azelott, tajekoztato eloterjesztest valamennyi bizottsag megtargyalta,
megnyitom a napirend vitajat. Kerdezem, hogy van-e kerdesiik a kepviseloknek. Nem latok ilyet.
Frakciovezetoi hozzaszolasok? Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tanias
Koszonom szepen a szot! Szeretnem jelezni, a jegyzokonyv szamara is elmondani, hogy a
veszelyhelyzet alatt meghozott dbnteseknel a legfontosabb problemank tovabbra is az, es ezt
szamtalan f6rumon elmondtuk, nem deriil ki a tablazatbol, hogy mi indokolta a veszhelyzeti
dbnteshozatalt. Ezt szeretnenk tudni, erre vonatkozo informaciot szeretnenk kemi minden egyes
elbterjesztesnel. Meg egyszer mondom, van, amelyiket jogszabaly kdtelezte, peldaul donteni kellett
egy tulajdonosi kerdesben, mert ugy szolt a jogszabaly. Van egy csomo olyan, ami mondjuk a
vedekezessel kapcsolatos, de van egy csomo, es legytink oszintek, amit en nem nagyon tudok, hogy
miert hozott meg akkor a polgarmester. Ezt azota is szeretnenk, es varjuk az errol szolo anyagot,
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, hadd reagaljak erre, hogy a bizottsag, tehat, hogy abban a tablazatban, most
megkerdeztem jegyzb asszonyt, ott van a link az eloterjesztesnek a teljes szovege. Tehat abban benne
van az indoklas, benne van. Jo, azt hiszem, hogy ezt most nem fogjuk tudni eldonteni. Beszeljunk
rola! Kerdezem a kepviseloket, hogy van-e hozzaszolasuk. Amennyiben nines, a napirend vitajat
lezarom. Donteni nem kell a tajekoztatorol, errol most tehat nem szavazunk. Ulesunk vegere ertunk,
az ulesunk vegen akepviselok az SZMSZ 48. §-a (1) bekezdese ertelmeben onkormanyzati ugyekben
felvilagositast kerhetnek, es a 49. § (1) bekezdese ertelmeben a kepviseldk a felvilagositas keres
megvalaszolasanak elosegitese erdekeben elokeszito kerdeseket intezhetnek. Konczol David
kepviselo ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen, polgannester ur! Nekem nem kerdesem van vagy ilyesmi. En kellemes iinnepeket
szeretnek kivanni a fideszes kollegaknak, akivel holnap nem talalkozunk, es azoknak a hivatali
dolgozoknak is, akikkel holnap ebbe az, az iizemeltetesi bizottsagon nem talalkozunk.
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Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Nekem lenne part kerdesem az egyik mar a korabbi vitank soran elhangzott. Nem
tudom az okat, hogy a kepviseloi kerdeseimre miert nem kapok valaszt, a korabbi testuleti uleseken
kertem valaszt, nem csak a korabbin, az azt megelozon is. Es nem csak en, hanem Szilagyi kepviseld
umak is voltak kerdesei, es mai napig nem erkezett semmilyen formaban valasz. rajuk. En azt
gondolom, ez elfogadhatatlan, es ez most mar olyan szinten rendszerhiba, hiszen ev, 2 eve gyakorlat,
hogy elfeledkezik a hivatalvezetes vagy a polgarmesteri hivatal vezetese ezekrol valaszokrol. En azt
gondolom, hogy tiszteljiik meg egymast annyival, hogyha ezek a kerdesek elhangzanak, akkor utana
ezeket a valaszokat megkapjuk. A masik, az egy ilyen szervezeti mukodesi kerdes. Borzasztdan
sajnalom, hogy ezt ezen a forumon kell megkerdeznem, de tenyleg elkepzelesem sines, hogy mi az
oka annak, hogy az epuletben az I. emelet 111-112-ben levo frakeid, Fidesz-KDNP frakeid irodanak a
muszaki veglegesiteshez is 2 ev 2 honap vagy 2 es harom vagy bocsanat, igen 2 ev 3 hdnappal a
valasztasok utan az mikor tud vegre olyan allapotba keriilni, hogy annak a funkcionalitasa, most
eppen a zar nem jo. Honapokon, honapok ota, honapok ota a zar nem jd, hdnapok ota. Most mar
sikerult, ugye, van, vannak benne butorok. Szeretnenk hasznalni, tehat en azt ertem, hogy az
egyszerubb, egyszerubb volt a, egyszeru volt Onoknek bekoltozni a korabban minden kepviseldnek
helyet add irodaba. Ezzel nekem egyebkent semmilyen problemam nincsen, csak azert ugy illett, azt
hiszem a politikai illem, az azt diktalta volna, hogy ezzel parhuzamosan letrehozzak a mi
munkakorulmenyekhez is megfeleld helyseget, ami a mai napig nem tortent meg. En azt szeretnem
kemi, hogy tekintettel az idd elorehaladtara, soron kivul keriiljon sor ezeknek a javitasoknak az
elvegzesere, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Most erre konkretan nem tudok valaszolni, egyvalamit tudok kemi, mint ahogy az
elsdnel is. hogy kerem jegyzo asszonyt, hogy feltetleniil nezzunk utana, hogy miert maradtak el a
kerdesekre a valaszok es potoljuk, es szerintem most egyvalamit tudok javasolni, hogy szeretnenk
tudni, hogy mi a, mi a gond, akkor ugy tunik, hogy eddig valahogy nem jol alltunk hozza. Nyilvan
ebbe... A zarrdl van tudomas, ha barmi mas, akkor, tehat rajtam nem mulik, jd. Hat, nem tudom.
Szili-Dardk Ildiko kepviseld asszony, alpolgarmester asszony, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen, csak nem szeretnek kimaradni a boldog unnep kivanasbdl, es szeretnem ezuton is
hivni az osszes kepviselot, hogy gyertek, jojjenek el, gyertek el a Mikszath terre az utolsd gyertya
gyujtasara. Eddig ugye, 3 gyertyat gyujtottunk meg es ketszer hanukiat is nyujtottunk. 14 egyhaz tette
tiszteletet nalunk, es imadkoztunk egyutt, ezt fogjuk tenni most vasamap is. Es 6 drakor meg fog
gyulladni az utolsd adventi gyertya, es azt hiszem, hogy 5 egyhaz jelezte, mind az 5 bevett egyhaz,
ugyhogy nyugodtak lehettek, nyugodtan eljohettek, varunk Titeket!

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

Voros Tamas
Koszonom, igy a legvegen a Fidesz-KDNP frakeid neveben a Hivatal minden dolgozdjanak es a
polgarmester umak es az Osszefogas Jdzsefvarosert Frakeid minden tagjanak, Kozosen
Jdzsefvarosert Frakeid minden tagjanak aldott, bekes, boldog karacsonyt kivanok es nagyon boldog
uj esztendot, amennyiben nem talalkoznank, koszonom szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen, koszonom szepen! En is, bocsanat, meg par mondatot en is mondanek, hogyha
lehet a vegen. Egyreszt koszonjuk, masreszt holnap lesz egy, egy kozteri szoboravatas, amelyre Erdss
Gabor alpolgarmester ur fog majd reszt venni, es kifejezetten kertek, hogy a helyi ellenzek is
kepviseltesse magat. Hogyha jol tudom, akkor ez a Benyovszky szobor. Amennyiben tudtok, akkor
kerem, hogy tudjatok. Es is koszonom szepen a Kepviselo-testiilet egesz eves munkajat, jovdre
fogunk talalkozni, most mondom, januar 20-an, tehat a 3. csutortokre tervezzuk a kepviselo-testuleti
iilest. Mindenkinek boldog karacsonyt kivanok en is, viszontlatasra!
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