Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefraľos onkoľmtnyzatKépviselő-testiiletének

ELOTERJESZTES
a Y árosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. j anuár 28-ai üléséľe

Táľgy: Javaslat Gyenge Zso|t Atti|a megbizźsi szęrződésének 2012. október, novembeľ és dęcember havi teljesít és igazo|ésára

Előterjesztő: Pintér Attila, képviselő
Készítette:Szeľvezési és Képviselői Iroda
Leírrí:Szabó Eszter

A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dö ntés elfo gadás áh o z e gy szeÍu szav azafrö bb s é g s züks
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ég e

s'

telj esítésigazolásra)

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefilaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a Józsefuaĺosi Önkormanyzat 2012, évi költségvetéséľől szőIő 7l20I2. (I.2l.) önkoľmźnyzati
rendelete 14' $ (2) bekezdése szerint a2012, évben aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját ťelhaszná|ású kerete havi bľuttó 800 eFt.

A

Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és MrikĺjdésiSzabá|yzatźnő| szőIő 19/2009. (V.
06.) szaĺnÍĺrendelet 45. $ (4) bekezdésének 3. pontjának p/ alpontj a szerint aYźlrosgazdálkoa külon rendeletben meghatźrozott összeg eľejédási és Pénzngyi Bizottság javaslatot tesz
ig - a feladat- és hatáskörébe tartoző dĺjntésekelőkészítéséhęzés végrehajtásához szükséges
esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéigterjedő tanácsadási tevékenység e||áttsfua és
egyéb tevékenységek díjazźlsara, tarsadalmi (civil) szeruezetek támogatására, va|amint ezen
tevékenységek teljesítésigazolásának és támogatások elszámolźsźnakelfogadásźtra'

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság f57l20I2, (II.29') számuhatáĺozatábaĺhagýa
jóvá Gyenge ZsoIt Attila 34012011 (n. 02.) számthatáľozatban elfogadott tanácsadói szeľződésének módosítását. Megnevezętt szęrzódés teljesítés igazolására aYárosgazdálkodási és
P énzugyi Bizottság j avas lata alapj án a p o l gáľme steľ j o go sult.

A

szerzódést amegbízott a jelen előterjesĺés mellékletétképező dokumentum a|apjánz)Iz,
október I. és 2012. december 3 i . kozötti időszakban megfelelően teljesítette.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatfuozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

......l20I3.

(I. 28.).

szétmu bizottságihatźlrozat:

A Városgazdálkodási ésPénzngyiBizottság úgy dcĺnt, hogy
1'

javasolja elt.ogadásľa Gyenge Zsolt Attilával kotott megbízási szerzodés teljesítésĺgazolását 20If , október 1 -j étő| 2012. december 3 1 -ig teľj ed ő íđoszaka.

2. felkéri a polgaĺmesteľta határozat 1' pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februáľ 8.

A

döntés végrehajtásátvégző szervezęti egység: Szervezési és Képviselői lroda

A lakosság széles körét érintő dontések esetén az

előterjesztés előkészítőjénekjavas|ata a

kozzététe|mődjára: honlapon kozzé kell tęnni
Budapest, 2013' jaĺuár 22.

t'rl
képviselő

rÉszÍľprrp:SzuyvpzÉsl ÉsKÉpvIsľl.olInooe
LBÍRľI.: Szapi

EszľpR %A e",Y-

!61

PÉľzÜcvlFEDEZETET lcÉNypI-/ľpl,ĺIcÉNyEI-. IcazolÁs

JoGIKoNTRoLL:

:

a

-L--,źŁ

Ą

{>t^.r,rrL

4ě.

l(lo( t-|

bĺt.

04

\_

JOVAHAGYTA:

yÖncy
tp.cvzo

AVÁRoSGAZoÁrrooÁ

ÉsPÉľzÜcvĺBĺzorľsÁcELNoKE

2

Beszámolĺĺ
a

Józsefuárosĺ OnkoľmányzatVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságńnakvégzett
tanácsadói tevékenysĘľől

zlÍL.októbeľ 1. . októbeľ

31. kiiztĺtti ĺdőszakban

Előzmények:
Józsefuaľos onkoľmányzatamegbízási szeľződést kötött a jelen beszámoló készítőjével,
amelyben ,,aYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizotĹság elnĺjkę részéretöľténő tanácsađói
feladatok ellátásával abizottságelnokével egyeztetettegyedi Ĺigyekben'' feladat elvégzésével

binameg.

A bizottság elnökével, Soós György úľral,szóban töľtént ,,egyeztetett egyedi ügyként'' Pintér
Attila onkoľmányzati képviselő uľ bizotisági muĺrkájával összefiiggő tanácsadói tevékenység
ęllátása lett részemre kijelölve.

A

tandcs adús keretében végzett tevékenys ég részletezése :

Pintér képviselő ur a képviselőtestiilet, valamint aszakbizottságe|é teľjesztett alźhbitźLrwű
előterj esztésekben kérte taĺrácsađóiközreműködésemet:

Javaslat a Horónszlĺy utca ]3. szćłm alatti épület vaglonkezelésbe adására

teljesítéséľől,és
Beszámoĺó a Józsefvárosi Városüzemeĺtetési SzolgáIat kł;ltségvetésének
j avasĺat kĺ)ĺtségvetés módos ítas ára

Véleményemet a képviselő úrtól egyrészt elektľonikus úton kapott két előterjesztés, valamint
szóbęli tájékoztatÁs a|apjánkonzultáció kęrętében fejtettem ki, melynek összefoglalóját az
alabbiakban rögzitem.
,Iavaslat a HoránszĺE utcą ]3. szőrn alatti épület vag1łonkezelésbe ądásóra

ciklus
egyik polítikai döntésének követkęzménye. Ebből adódóan cé|szer|] lenne megismęmi azokat
apénnigy,illetve szakmai a\źttĺnasztimunkarészeket, melyek azoĺtkotmźnyzat ekkora
méľtékűpénngylk<itelezettség vállalásĺának megfeielő aIátćmasztźsaru szoigálnak' 832 miIlió
forintról van szó, melyből345 millió foľint a saját fonás! Uryanal&or a várható éves
üzemeltetési koltség mintegy 70 míllió foľint és ezen összeg garantáltan emelkedni fog! A

Az

e\oterjesztésben szereplő ingatlannal összeffiggő pľojekt az ę|óző önkormányzati

r'4

ł-"b

pźlytnat sajátosságából adódóan az önkormányzatnak 5 évęs ferurtaľtási kötelezettsége van' A
jelen előterjesztés alapjátĺnýlvánvaló, hogy Józsefuáros onkormányzatzegy, aközigazgatási
hatőlrajntulnyuló, a kerület péfinlgý - és talan szakmai - lehetőségeit meghalađó kultuľális
feladatot vállďt magźra. Célszerúlenne az épületbe tervezett funkciók valódi taľtalmát is
megismerni. Az előterjesztés aIapjan a,,diákközpont'' érthető, ugyanakkoĺ a,,vá7lalkozás.
fejlesztési központ'' tartalmi elemei nęm ismeľtek. Mintha a,'többfunkciós köz<isségi
intózmóný' megnovezés igazolását lenne hivatott biztosítani. Tulajdonképpen a JKH
Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzőđésébőladódó egyik tevékenység _
vállalkozásfejlesztés - névleges felvételéről van szó. Ettől fiiggetlenül ajelen előterjesztés
tulajdonképpen tecbnikai jellegű, de az e|ózrnények ismerete nélktil mind a múltbéliés mind a
jövőbeni pénzrigyr kötelezęttségvállalás következményeivęl tęrhelt. Képviselő úrnak
tartózkodást, esetleg támogatást javasoltam a szav aztsnél.

;:valamint
łjxe:gkąt e s'ői.e..:hé..r lők,ij|elö| Ę; i. jo g..bi,

Beszámoló a Józsefvárosi Váľos'ĺjzemeltetési Szolgálat köĺtségvetésénekteljesítéséről,és
ég:l etés mó do s ítas áľą

j avas lat kalts

A JVSZ létrehozásának, tevékenységénekés miiköđtetésénekegyedísége_főként a rŐľ.rur
Biztonsági Szolgálattal összefiiggésben _ kięmelt figyelmet érdemel. Az ismételt

igazgatővźitás a,,cég'' műköđéseszempontjából -r<jvid távon - semmiképpen sem tekinthető
előremutatónak. Az előterjesztés ezze| eryĹitt jóláttekinthető és célszerĺínektĺinő pótköltségvetést tartalmaz. Felvetődik azoĺlban a személý ťelelősség kérdésea tekintetben, hogy
a ,,céď'költségvetése miként nĺivekďhetett az erędetí e|oitányzat 45,|9Yo-áva| és
emelkedhetett 380 millió foľíntról551 millió foľintľa. Természetesen ez esetben figyelemmel
kęll lenni aziďőközbenétvett/tłađott feladatokhoz kapcsolódó indokolt koltségekre.
Ugyanakkor az e\őteĄesztés III. fejezetében; ''Új igények, melyek alYSZköitségvetési
módosításának okai'' alapvető hianyosságokat. ha úgy tetszik - szabá|ýa|anságokat tźnnak
fel. A đo1oglkiadások alatt például ez olvasható: ''2 objektum feđezetnélkúlibekamerázásfua
kęľĺĺltSoľ'', ''hiányzik a ktjtelezően biztosítanđótéli muĺlkarahźnat egyes darabjai''. A
beruházások címszó alatta követekzők ''még saját munkatársainknak sem fudjuk a ktilönböző
szabá|yozásokban előírt, megfelelő színvonalri munkafeltételeket és az embęri tartókodásľa

í,}

a|kalmas minimáIis fęltételęket biztosítani''. Továbbá: ''nem megoidott a hideg ídőszakban a
munkavéde|ĺri ęlőíĺások betaĺtásának megfeleiő fütésrendszęÍ,,. AZ elóterjesztésben említett
gazđaságsés büntetőjogi szakjogász a\ka\mazása előremutató a múltbétitoľténésekkezelése
szempontjából. A ''cég'. jĺivőbeni stabil múkodése,valamint azöĺlkormtnyzat tl|ta7i
frnanśzirózhatőságaszempontjából azonban az ad-hoc jellegĺĺköltségvetés módosításoknak (a
folyamatos tobblet költség igények bejelentésének) gátat kellvetni. af01,1. november és
2012. június közotti időszakľa vonatkozó átvilógító jelentést egy rĺivid, közép, illetve
hosszútávústratégiai tęrwel lerme célszerÍt',kiegészíteÍl|,,,kĺilonĺjstekintettel a20l3-as évre,
illętve a}o74-ígtaľtó ciklusľa. Ebben nélkĹilözhetetlen len.ne a ''teľV'' péruĹigyi igényeinek fedezeténęk - bemutatásą valamint az önkoľmányzat áItaI indított, más, kapcsolódó
programok integrálasa' MinđęzekmegemlítésévelegyĹittaz előterjesztés támogatását

javasoltam.

Budapest, 2013. januu
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Beszámolĺó

L

Jrízsefváľosi onkoľm ányzatVáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ánakvégze1t
tanács ad ĺĺĺtevékenységről
20|2. novembeľ 1. - november 30. ktiziitti időszakban

Előzmények:
a jelen beszámoló készítőjével,
részere történő tanácsadói
ęlnöke
amelyben ,,a Városgazđálkodási
feladatok e7lźtźsźrvalabizattságeln<ĺkével egyeztetett egyedi ĺĺgyekben''feladat elvégzésével

Józsefizáros onkormányzatamegbizźtsi szęrződést kötött
és Pénzt'ĺgýBizottság

biztameg.

A bizottság elnökével, Soós György úrral, szóban történt ,,egyeztetett egyedi ügyként'' Pintér
Attila onkormanyzati képviselő úr bizottsági munkájával összefilggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett ľészemľekijelölve.

A

tanúcs aůÍskeretében végzett tevékenys ég r észletezés e :

Pintér képviseló ur a képviselőtesťület, valamint a szakbizottság elé terjesztett alábbi targyu
előteľj esztésekben kértę tanácsadói közľennúk<idésemet:

Javaslaĺ a Mogyoľód belteriilet 1590/36 hrsz-ti és l590/84 hrsz-ú telekingatlanok

vonatkozó beszerzlźsi etjórás lefolytatásának megínđításáhozszüĺcséges
értékesítĺésére
ko lĺsĺźgv etési fedezet b izto s ítás dľa

Tájékoztatás a Budapest VIII., Tomő u. 2., 4. 6. ěs 8. szám aĺatti ingatlanok hasznosításóra
tétľejr)tt szindíkátusi szerződésbenfoglalt koĺeĺezettségekteljesítěséről, javaslat a szerződéstől

való elóllásra

Véleményemet a képviselő úrtól egyrészt elektľonikus úton kapott két előterjesztés, valamint
szóbeli tájékoxatás alapjánkonzultáció keľetébenfejtettem ki, melynek összefoglalőjtlt az
alábbiakban rogzítem.

Javaslat a Mogloród beltertjlet l590/36 hľsz-ti és 1590/84 hrsz-ú telekingatlanok
vonatkozó beszerzési eljárds lefolytatásának megindításdhoz szülrs,éges
értékesítésére
kalrcégv etési fedezet biztos ítósár a

A taľtalmát tękintve va|őjthan egy technikai jellegííelőterjesztésről van szó, melynek az
ďonĺéĺye- a július 5-i tilésen tźrgyaLt - Budapest VIII., Bauer Sánđoru. 3-5. szźlm alatti

ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezéséreteÍt egyezségi aján|attőĺgyű napirendi pontban
taIźihatő.Amennýbenelfogadjukaztaténý,hogyJózsefu arosollkormźnyzataa
maga számłĺra előnyös megálIapodást kötött a mogyoródi ingatlanok megszerzésévęl, akJ<or

|ęzttmi ery több, miĺttízéwel' ezę|óttrę
sem célszeníkét vidéki telęk értékesítésévęl
urąhogy az 1990-es évekre tehető - a
Tekíntettę|
visszavezethető kétes ingatlan értékesítést.
Bauer utca 3-5-re vonatkozó - ingatlan adásvétel kapcsán esetlegesen feĹmerülő
bĺĺrrcselelmrények maľ eléviiltek, remek alkalom klnőtĺkozlk aľľa,hogy a hangoztatott
''elszámoltatás'' okán egy utólagos, átfogó jogi vizsgálat keretében az ůĺgyletetátvilágítsfü, a
bennę közremiikodőket nevęsítsék.Amennýben az átvĺLág1tás szabá7ytalanságokat tłírfęl,
mód van az okozott kár méľtékének,valamint a felelősök személyének negtů|apitźlsárais.
Meggyőződésem, hogy a társadalom részéről minderrę erős igény mutatkozik,hapélldźni' az
önkormányzatok eladósođottságának okaiľa keressük avěiaszt. Mivel a Bauer u. 3-5.
értékęsítéséhez
kapcsolódó adásvételi szerződés nem á1l a rendelkezéSemre, így tisztźnarńőak
az értékesitéskörĺilményei, vďamint a vételár ĺissze. Továbbá üzsgáiandó,hagy a beépítési
kötelezettség előírásán tril volt-ę más garanciális elem ana,hogy azilgat|ant a megadott
hatáľidőľe beépítsékés ne csupán spekulációs céhahrta7ékolják. Mindezekke| egyutt az
előterjesztés támogatását javasoltam.

Tájékoztatás a Budapest VIII', Tömő u. 2., 4. 6. és 8, szdm alatti ingatlanok hasznosításóra
Iétrejôtt szindikátusi szerződłźsbenfoglalt kÓtelezettsé4ek teĺjesítéséről,javaslat a szerződéstőI

való elállásra
Elfogadva és tĺĹmogatva az önkormtnyzat azon töľekvését, hogy a Töm<í v.2,4,6, 8. számú
a Ptk. 300' s ďapjan e1á11,
ingatlanok vonatkozásában kötött szindikátusi szęrzőđéstĺĺl
javaslom azugy|etbüntetőjogi vonatkozásćnakvŁsgálatát ís. Felhívom a figyelmet arra, hogy
-az
!ĺ||arni Száńvevős zek (ĺsz1Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺáľos onkormányzat
gazđtlkodttsi ľendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló (1015 _f0I0. szeptember) jelentése
szeńnt, iđézęm:rendelet módosítasáva|19 megszüntették a versenyeztetési eljárás alóli
'avagyon3azdálkodási
kivételt a,ęártkorii elhelyezés,, és a,,vagtontiglleti megbízds,,, mint vagyonĹigyleti eljarások
alkalmazása esetén;''.

,'79 Amódosítĺĺsľaa6/2006. (Il. 15.) számú rendeIettel, 2006. február 18-i hatállyal keriilt
soÍ.''

Atźrgyalt előterjesztésből egyértelmiĺen megáI|apítbatő,hogy Józsefuáros Képviselő-testĺiletę
a 11'8/2006. (III. 16.) szőĺrńhatfuozatátval döntött a ,,Ptl| utcai Íiuk Józsefuárosď, projekt zělrt
varyonügyleti eljárás kerętében történő megvalósításáľól. Vagýs körülbeltil egy hónappal
azutźtn,hogy a vonatkozó rendeletét az AsZ 2005-ben végzettvizsgátati jelentésének
megállapítasát követőęn módosította,megvá|toztatta. Ebből következően amennyiben a
képviselő-testület valamernyi tagsa szělmáranem is, de - feltétel e.zhetóen _ az eloteqesztőnęk
és/vagy a szakbizottság tagiainak tudomással kellett lenniük arľól, hogy toľvénysértést
követnek el. A törvényséľtéstényéból pedigkövetkęzik annak agyanuja, hogy a
szęretném
szándékossá,gegy gazdasźĺgíbűncselekmény megvalósítását szo7gá|ta. Pélđaként
említeni a Buđapest,VI. keriilet esetét, ahol a képviselő-testĺilet többsége szinténpäIyáztatás
nélktil értékesítęttingatlanokat, ezértvelíik szemben büntetőeljarás van folyamatban.
A jelen üggyel kapcsolatos nyomozás feltarhatná azt a köľülméný is, hory a zźrt e|jźtrź.s
kęretébęn miért éppen az adotttarsaságokkal töÍtént amegtĺ||apodás? Ki és milyen előnyöket
ígérta szerződés létrejotte érdekében? A piaci áľaknak megfelelĺĺ éľtékenlettek-e
meghatfuonĺa a telekaĺak? Rendelkeztek-e megfelelő tőkeeľővel és péĺuigyi-,szakmai

garancifüka7 azilzletfęlek? Konkrétan: miként lehetséges, hogy egy 19,ó millió forint éftékiĺ
ingatlant 100 millió foľintos -keretbiztosítéki _ jelzálog körébe lehetętt vonni?
Továbbá _ ezen szándékot kísziĺrenđő- vizsgtita-e az önkoľmźlĺyzat a spekulációs
kockáľ;atot? Yégezeťĺ|;arányban vannak-e az onkoĺĺmLtnyza! ílletve a társaságok źůta1ra
szindikáfusi szęrzódésben lęfęktetętt vállalások?
Mindezelĺ&el egytitt képviselő úmak az előteľjesztés támogatasát javasoltam.

Budapest, 2013. január I7.

Gyeńge Zs

Beszámolĺó

a

Józsefuárosi Önkoľmányzat Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottságánakvégzett
tanácsađói tevékenységľőI
2012, december 1. - december 31.

kiizłitti Ídőszakban

Előzmények:
jelenbeszámoló készitójével,
amelyben ,,aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság elnökę részéretöĺténő tanácsadói
felađatokellátásával abizoÍtsźĺgelnokévelegyeztetettegyedi ügyekbeď'feladat elvégzésével
bíztameg,
Józsefuáros onkorĺnanyzatamegbízási szerződést kötött

a

Abizotĺságelnökével, Soós György lirral, szőbaĺtórtént ,,egyeztetett egyedi iigyként'' Píntér
Attila önkorrnányzati képviselő úr bizottsági munkájával összefliggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett részęmre kiielolve.

A

tantícs adđskereté b en végzett tevékeny s ěg részletezése :

Pintér kepviselő w a képviselő-testĺilet, valamint a szakbjzottság elé teľjesztett alábbi tźrgyű
eiőterj esztésekben kértę tanácsađói közreműködésemet:

Á tiltott, kozasségellenes magatartásoĺtľól szóló 32/20r 2.
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Javaslat a Pľáter utcąi tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének
megkótésére és a 248/20]2. (WI,19') szómú képviselő-testtileti hatáľozat visszavonására
Javaslat ą Magdolna Negłed Progľam III, projekĺľneneđzseľiszerződésének módosításáľa és
a RévłZrt. 2013 évi működésének biztosítására
Véleményemet a képviselő úľtól egyésń' elektroníkus úton kapott két előtedesztés, valamint
szóbęli tiĄékoztatás aLapjźnkonzultáció kęľetébenfejtettem ki, melynek osszefoglalőjźtt az
alábbiakban ľĺigzítem.

A tiĺtott, közosségellenes magatartásolcróI szóIó 32/2012. (I/'2]') onkoľmányzati rendelet
h

atóIy
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e

Józsefuaros lakossága, illetve képviselő-tesďúete már tĺjbb alkďommď és iittörő módon
kinyilvánította a többségi társadalom közľenđhez, köznyugaIomhoz ťUzőďőjogainak érvényre
juttatási szándékát. Az önkoľmźnyzatkomoly anyags ľáfoľdítássaltöĺekszik mindennek eleget
tenni. Az Alkotmánybíľóság döntésę kapcsán felhívtam képviselő ur ťrgyelmét azűgyĺevezett

külonvéieményekre. Ezeka|apjźnvan mód a kialakult helyzetnormalizálásära, akozrend
ismétett és maradéktalan fenntartásáľa. További lehetőség - 2013, dęcęmber |-tő| - a
''MagyarországineŁý önkoľmányzataíról'' szóló törvény 143. $ (3) d) pontj a a|apján,hogy az
önkoľmányzat képviselő-teshilete rendeletben hattrozzameg ''a közösségi együttéiés alapvető
szabćiyaít,,. Ugyancsak ezen töľvény 17. $-a a helý kozbatoĺsźęgal kapcsolatos
önkormányzati feladatok meghatáľozźsźná|úgynevezett 'logosult szervezat,, létľehozásara ad
fc|hatalmĺzćnt.Igaz, onnek ľószletes szabőiyozása még nem kidoigozott. Minclę,nęsętre
\tĺhatő, hogy a jogalkotó szándéka egyéĺte|muęnaz <inkormányzatok k<jzľendvédelmi,
kozbiztonsĘi feiáaatainak erősítése volt. Alláspontom szeľint az AB döntését is figyelembe
véve, atiltott, kozösségellenes magatartásokľól szóló ľęndelet visszavonását követően a
képviselő-testiiletnek lehetősége lenne a közösségi egytittélésalapvető szabtiyait
renóeletének megalkotäsára. Képviselő úrnak javasoltam mindezęk ismertetését
^é4,utź,,o,ó
és az eiőterjesztés támogatását.

ĺJavasląt aJózsefvórosi onlraľmányzat 20l3- évi lrnltségvetési koncepciójára

hz

eLőterjesztéssel kapcsolatos formai észrevételkéntmegjegyeztem,hogy az onkormźnyzat
2O|2. évi toltségvetésénękI -III' negyedévi teljesítéséľőlszóló tájékoztatot cé7szenílett volna

ktilön napirendként, a,,Tźtjékoztatók'' kozött szerepeltetni. A 2013. évi költségvetési
koncepció, iiIetve a2012. évi teljesítésugyanis mźr atarta|mát tekintve is egyértelmtĺenmásmás téĺnakönet foglalkozik. Azelőbbi ajovőre vonatkozó elvi alapvetés, az utóbbi a
kozelmúlt gazđźůkodási,pénztigyi eseményeitbemutató egzaktfelsorolás. Véleményem
szerint magyatázatot igényel az az e\képzelés is, miszerint ahattrozati javas|at az
előtedesztés IV. pontjaľa szúkiti a koncepciót, miközben egyéĺtelmű, hogy a II., ilI. és V.
pontok szintén alapvető mesattrozói - mind formailag, mind taľtalmilag- a20I3. év
pénnigý, gazđźikodátsieseményeinek. A jelen időszakbaniszaj|őközígazgatćsi-,
onkormányzati tlÍalaklitžls- atervęzést illetően - valóban ÁrtaÍmazhatbizonýa|ansźlgtr
tényezóket, azonban a koncepció éppen a legfontosabb, aMagyarország helý
önkormanyz atalrőI sző|ő 2}Il-es törvény feladatęl|túźlsľavonatkoző tétęIęs felsoľolását nem
veszi frgyeleĺnbe. A törvény 13.$ (1) bekezdése - ''A.b91ľ közĺ.igyek, valamint a helyben
biztosíthátó közfeladatok körébęn ellátandó hęll.r ffiźnyzatĺfeladatokkii1on<jsen''- 21
pontban, a 23. $ (5) - ''A keľületi ffiffiany'atfeÍadatakii{önosen'' - 19 pontban határoz'za
meg ezeket. A koncepció megalkotásakor ez lehętett volna - sőt, ennek kell lennie - a
töľvénýleg előírt kiindulási alapnak' Mindezek figyelembe vételévelés ismęrve a két
évtizeďekialakult politikai szokásokat, képviselő úmak a szavazásnál tartózkodást
javasoltam.

Jąvaslat a Práter utcąi tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének
megkotéséľeés a 248/2012. (t/il.19.) számú laźpviselő-testülett határozat visszavonásóra
Jelen előteľjesztéssel kapcsoiatban már korábban, a júliusi képviselőtestĺilęti üIés alkalĺnával,
kifejtettem a véleményem'Terrnészetesen ez azőta sem változott, sőt a fejlemények csak
alźtámas*ják az akkori megá7|apíttlsaimat. Igaz, most csupaľr egy technikai jeliegu
módosításról van szó, azoĺhaĺęz ismételten jó alkalmat ad arra, hogy a 2006.os éľtékesítés,
illetve megáIlapodás jogi felülvizsgáIata megtörténjen, hogy az esetieges visszásságok
feltárásra kerüljenek. A júliusi véleményem alább olvasható: ''Véleményemszerjnt az
önkormányzat csak látszólag kot előnyös szerződést a tornaterem vonatkozásátban. Az
elozményekismeretében, miszerínt 2006_banaz iskoláhoztartoző tornauđvartelidegenítették,

,źq
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kétséges,hogy az 50 éwe kotendő haszonélvezeti jog alapitźsa arźtĺybanvan-eaz
elidegenített eľtektel. Minimum elváľás lehet, hogy a haszonélvezeti joghatározatlan idejű
legyen. optimálisan viszont sziilethetne o7yan szerződés is, mely szerint az onkormětnyzat
tulajdonos társsá válik azújonnan alapított tarsasházban. Eľdemęs az elozmények közótt
f006Ąarů Ez
ingatlant (tetket) mekkora összegért éĺékesítették
feltĺĺmi'hogy a kérđéses
onmagábaľis fontos információ, dę ossze kellvetni aziĺgat7arcész piaci értékével.Mindez
az&tisfontos szcmpont, mivel a Prátgr utcai iskola időközben megszínt, így a ,,kĺizĺisségi
téť'biztosításánakszükségessége is oka fogyottá válhat. Feltéve, de nem megengedve, újabb
hat év elteltével akár ťrjabb jogiiryIetre is sor kerĹilhet, amí megint csak látszólagos előnyoket
bixosít az önkormányzatĺak.Ezenszempontok megemlítése mellett ahatározatijavaslat
elfogadását javasoltam.'' Mindezekkel egyiitt az eloterjesztéshez kapcsolódó hatźrozati
javaslat ismételt tiĺmogatását javasoltam.

Jąvaslat a Magdolna Negłed Pľogram III. projektmenedzseri szerződésének módosításárą és
a Rév8 Zrt. 20l3 évi műIajdésének biztosításĺźra

nÉvsZrt. intęrĺetes hontapja (rev8.hu) segítségéveliryekeztem
jutni a cég múködéséről. Magyarázatot próbáltam keresni arľa, hogy
ínformációkhoz
bővębb
miközben az ĺinkomrányzatrészérő1meglehetősen egyéľtelmiíigény mutatkoz1kaz
önťenntaľtás, önfin'nsziroztls 'vagyls a piaci múkodés - megvalósításáta, miért szükséges
mfüödési kóltség címénmintegy 25 milI|íő forint direkt támogatásrólmegállapodást kötni? A
nevezętt honlap ''pľojektek'' cimszava aIatt szźlmos olyan alfejezet ta|źilhatő, melynek
végrehajtás a fe|tę'tęIęzi, hogy annak minden koltségét szęľzőđésbenr|ógzitik és ťĺnanszírozzěk.
Bar nęm mindegyik alpontho.z kapcsolódott taľtalom, meglátásom szerintaZrt. amegbízásait
szinte kizfuó|agJózsefuáros onkormĺányzatátólkapja. Nem talttltam aĺra vonatkozó
információt, hogy a Fĺívárosionkoľmányzat, mint résztulajdonos, milyen móđon és milyen
méľtékbenťlnanszírozza atársaságot. Képvisęlő úrnak azt tanácsoltam, hogy kérjen tétęlęs
kimutatást a folyamatban lévő pľojektekheztartoző pľojekrmenedzseń, tęrvezési stb. díjakról,
a megbizók s zemél yéről, val ami nt a Zrt. muködési kiad ás airó 1. Ezęn adatok b eérk ezé sét
követően lehetőség lesz a Zĺt.ve7kapcsolatos megalapozott szakmai és politikai döntések
kialakítására . A szavaztlsnál tartózkodást javasoltam.

Az

e7oteĄesztés okán a

Buđapest,f0|3. januar 77.

