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

Jelen

vannak: Dr. Kocsis

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

Távolmaľadását jelezte: Santha Péterné- alpolgáľmester

Távolmaradt:

Dľ. Feľencz oľsolya _ képviselő

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

Egry Attila

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

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

zik. Meshívó szerinti

szźtmozźĺssa|a

beliili

szźtmozás megválto-

kĺjvetkezők:

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

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

A következő

előterj esztéseket, azok előterj esztőj e visszavonta:

3/3. Javaslat diintések meghozata|ára a

Magdolna Negyed Pľogram III. megvalĺó.

sításával kapcsolatban

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

4 13.

**ł<

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

ůiléskeretében tárgyalandĺó előterjesztések

1.

kérdésében önkoľmán.ryli hatósági ügyben

ä:ĺ:1'.""'"äi:ä:ö*"*ség

Előteľjesző: Riman Edina - jegyzó

2.

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

vásra
(írásbeli

előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis

3.

}ĺ4;áté_

polgármester

zÁnr

tjĺrs

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

előterjesztés)

4.

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

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

2. P énzugyi, kiilts égvetéss el kap

1.

cs o

latos előteľj esztés ek

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

2.

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

3.

Váľosľehabilitációval

lli4źLté_

adrósságál-

polgáľmester

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1.

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

2.

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

4.

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1.

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

2,

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

lľdźLté_

polgármesteľ

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

5. Vagyonkezelésselo váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1.

6.

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

Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1.

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

2.

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

Előteľjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

3.

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

4.

7

. E;gy

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

éb előterj esztések

1.

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

2.

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

3.

AzElső Eneľgia-beszeľzésiOnkormányzatiTársulás pénzügyi elszámolásá-

4.

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

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

5.

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

Tájékoztatók

r

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

Egry Attila

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

1.

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

2.

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

előterjesztés)

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

zÁnr Üĺzs

3.

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

4.

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

2. P énziigyi' ktilts égvetéss el kap

1.

cs

olatos előteľj esztés ek

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

2. A Budapest Főváros

VIII. kerület JĺízsefuáľosĺOnkormányzat adĺisságál-

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

3.

Városľehabilitációval

és egyéb projektekkel

kapcsolatos előterjesztések

1.

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

2.

Javaslat a

ľÉR_xoZ,,B,, jelű

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

I
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4. Gazdá|kodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1.

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

- Jóhír Nkft.

ügyvezető

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel

1.

kapcsolatos előterjesztések

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

6.

Humánszo|gáitatással kapcsolatos előteľjesztések

1.

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

2.

Javaslat az Y. és VI. kerĺileti tinkoľmányzatokkal

-

gyermekek átmeneti

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

3.

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

4.

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

Előterjesĺő: Egry Attila _ alpolgármester

7

. Egy éb előteľjesztések

1.

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

2.

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

3.

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

}i4:źLté_

polgármester
1_0

4.

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

5.

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

Tájékoztatók

ĺ

1.

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

Zárt üIés keretében tárgy alandó előteľj esztések

Napirend

1/1.

pontja

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

sá

gi ügyben

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

ben.

tdrozatot 1. zórt iilésről késziilt jegyzőkönyv

tartalmaaa.

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

előterjesztés)

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

tjĺns

LL

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

tartalmgzza.

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

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

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

Napirend

tartalmaaa.

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

1/4.

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

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

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

tz

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

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

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

Szili Balázs

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

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

Az előző

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

Eg.y Attila

Jakabfu Tamásnak meg adja aszót.

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

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

Egry Attila
Y áIaszadásr a me gađja a szőt,

dr .

Mészát Erika

aIj e gy

ző

as

szonynak,
T3

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

Egry Attila

Megadj a szót Paľis Gyulané tigyosztályv ezęto asszonynak.

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

a tarta-

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

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

át Iezárj a, és szav azásra

b oc

sátj a a

rendelet-t erv ezetet.

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

bnĹníĺí

MÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁRoL
Egry Attila

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

0 nem

szavazattal,

2

hrtőzkodással az

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

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

vĺÁľyza.TlRENDELET MoDosÍľÁsÁnól

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

Egry Attila

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

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

Egry Attila

Yćiaszadásľa megadja a szőt Pĺáris Gyulźtnéigyosztá|yvezető asszonynak.

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

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

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

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

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

Egry Attila

A téľfigyelő kamerákkal

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

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

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

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

Dr. RévészMźlrta képviselő asszonynak aďja meg a szőt.

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

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

Ęg.y.tttĺl"

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

Kaiseľ József

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

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

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

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

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

