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KOVACS PETER

Tisztelt Kdpvisel6tarsaim, arra kdrek mindenkit, hogy aki mrir itt van, az legyen kedves

kapcsolja be a szavaz6g6pdt, hogy kissam, hogy nemcsak fizikai val6jukban, hanem a
szritnit6gdp szerint is itt vannak-e ! Nol Hdt a, rigy l6tom, hogy kellS sziimban vagyrnk ahhoz,

hogy kezdjtik a mai kepvisel6-testiileti tilest, javaslom, hogy kezdjitk azzal, amivel mindig is

szoktuk, hogy kell6 alilu;attal tudjuk kdpviselni a XVI. keriiletieket, hogy kdzdsen {tjnnrillva

el6nekeljiik nemzeti imddsdgunkat, a Himnuszt!

KOVA ETER

Kdszcindm sz6pen! Kdrdezem az Ugyrendi Bizotts6g elndkdt, Abonyi Jri,nos k6pviselo urat,

hogy a javaslatait, illetve arra kdrem, hogy a javaslatukat ismertesse a mai testi.ileti iil6ssel

kapcsolatban. Parancsoljon K6pvisel<i lJrl Ez mi? Arra k6rem Attikat, hogy vizsgrllja e^ meg

gyorsan! De eddig nem volt ilyen probl6ma!

ABONYI JAN
Megoldottuk, koszdntjm szdpenl Kdvetkez6 javaslata van az Ugyrendi Bizotts6gnak, Tisztelt

Kdpvisel6+estiilet! A siirgtiss6gi inditvriny, tehrit a Budapest Foviiros XVI. ker0leti

Onkormrfuryzat hozzdj riLrukisa a Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet VEKOP pilyriaatokon

val6 r6szvdteldhez, az javasolja az Ugyrendi Bizottsdg, hogy irj, 12. napirendi pontkdnt

trfugyalja a Kdpvisel6-testiilet. Kdszcindm sz6pen!

KO PETER

K6sz6ndm sz€perl Y ajda Zoltrinnak van tigyrendi javaslata, parancsoljon, K6pviset6 Ur!

VAJDA ZOLTAN
Kdszdndm sz6pen a sz6t, Polg6rmester Ur! Az et6zo K6pviselo-testtileti [l6sen, m6g

okt6berben, alpolgiirmester, Sz6sz J6zsef alpolg6rmester tmak tettem ftil k6rddseket, a

keriileti korcsolyap6lya iigydben 6s alpolgdLrmester [r akkor jegyzrikdnyvileg azt mondta,

hogy erre a testiileti rildsre drkezik eloterjesztds ezzel kapcsolatosan. En nem ldtom a

napirendi pontok kdzdtt. Kdrdezem, hogy mi6rt van ez? Kdszdndm!

KOVACS PETER
Sz6sz Alpolg6rmester Ur kivrin v6laszolni, az 0n iigyrendi kdrd6sdre!

SZASZ JOZSEF

K6sz<inrim a sz6t, Polg6rmester 0r! Valami felre6rt6s van, nem el6terjeszt6sr6l beszdltem,

hanem akkor Polg6rmester Ur emlitette, hogyha nem kivanok sz6ban viilaszolni, akkor 15

napom van erre irrisban. Es dn aa mondtam, hogy a k6vetkez6 testiileti iil6sen kivriLnok

beszriLrnolni. de kdzben a Polg6rmester Ur felszolit6srtrak megleleloen Jegyz<i Urt6l
megkaptam a jegyzokcinyvi kivonatot, 6s ahogy ezt nekem meg kellett tennem, irdsban a
vdlaszt etkflldtem Kdpviseki Umak.

HIMNUSZ
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KOVACS PETER

Kiiszdn6m szdpenl Ugyrendi javaslata volt az Ugyrendi Bizottsrignak, hogy a siirg6ssdggel

el<iterjesztett: Budapest XVI. keriileti 6nkormrinyzat hozzirjirrtllsa a Keriiletgazda
Szolgriltat6 Szervezet VEKOP p6lyrizatokon val6 r6szv6tel6hez cimri eloterjesztdst a

Kdpvisel6+estiilet, [j, 12-es napirendi pontkdnt targyalj a, aki ezzel egyet6rt, k6rem, igennel

ezl jelezzer. Szavazzunk ! Kdszdndm szdpen! A K6pvisel6-testtilet 17 igen, egyhangirlag ezt

elfogadta!

H ATAROZAT
350/2017 . (xI. I 5.) Kt. Budapest F6varos XVI. kerUleti Onkorm6nyzat K6pvisel6-

testiilete a ,,Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat
hozzijiru,l{rsa a Keriiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet VEKOP
p|lyiaatokon val6 rdszv6telhez" tfugyban benyrijtott
stirgossdgi inditvanlt rij 12. napirendi pontk6nr tArgyalja.

Hatririd<i: 2017. november 15.
Felel<is: Kovrics P6ter polgrirmester

(17 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)

KOVACS PETER

Az igy m6dositott napirenfu6l szavazunk. Aki ezzel egyetdrt, kdrem, igennel ea jelezze!

Szavazzunk! Kdszdn6m sz6penl A Kdpvisel6-testiilet 16 igen, egyhangrilag elfogadta a mai
napirendeket.

HATAROZAT
3st12017. (xI. 15.) Kr. A Kdpvisel6+estiilet az til6s napirendjdt az aldbbiak szerint

rillapitja meg:

Jelentds az Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete
hatiirozatainak v6grehajtasAr6l, illetve a m6g v6gre
nem hajtott halfuozatok helyzet6r6l
El6terieszt6: Kov6cs Pdter polgdrmester

Javaslat a Budapest F6varos XVI. kertileti
0nkormiinyzat tulajdonriban 6116 kdznevel6si
int6zm6nyekben alkalmazand6 6tkezdsi t6rit6si dijak6l
sz6l6 rendelet m6dosit6srira
El6teriesao; Kov6cs P6ter polgiirmester

I

)

NAPIREND:
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-t Javaslat a kdmyezetet szennyez<i liit6si m6d
megsziintet6s6hez nyrijthat6 helyi trlmogatdsr6l sz6l6
rendelet megalkotrisara
El6terjeszto: dr. Csomor Ervin alpolgrirmester

Javaslat a XVI. keriileti t6rsashrizak 6s

lakiisszcivetkezeti lak66ptiletek feltj it6s6mak p6nziigyi
t6mogat6sar6l sz6l6 rendelet m6dositiisiira
El6terieszt6: Szrisz J6zsef alpolg6rmester

Javaslat a 1112002. (VI. 3.) dnkorm6nyzati rendelet
hatrilyon kivtil helyez6s6re
El6terieszt6: Kovrics P6ter polgArmester

Javaslat a telepiil6skdp v6delm6r6l sz6l6
dnkorm6nyzati rendelet megalkol sitra (e lsd o lvas at)
Eloterieszt6: Kovdcs P6ter polgil'rmester

Javaslat az Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 lakasok
b6rbead6srlnak feltdteleir6l, valamint a lakbdr
mdrt6k6r6l sz6l6 3212012. (XI. 26.) dnkormdnyzati
rendelet m6dositasara
El6teriesa6: dr. Csomor Ervin alpolg6rmester

Javaslat az Onkormrinyzat vagyonrfu6l 6s a
vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorllsr6l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) tinkormdnyzati rendelet
m6dositisara
Eloterieszt6: dr. Csomor Ervin alpolgrlrmester

Javaslat a Budapest XVI. kertilet, Krenedits Siindor u.

3. szrirn alatti, 109941 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesitds6re, a
vagyonrendelet m6dositiisilra, valamint a Corvin
Mrivelod6si Htu alapit6 okirat6nak m6dositasara
El6terieszt6: dr. Csomor Ervin alpolgiirmester

Javaslat a Budapest XVI. keri.ilet, (hrsz.: 105842142)
Erzs6betligeti Szinhdz el6tti t6r tit6pit6se sordn l6tesiil6
kdzvildgitasi hirl6zat 6tadrisiihoz sztiksdges
nyilatkozatok kiad6sara
El6terjeszt6: Kovics Pdter polgriLrmester

Javaslat a Budapest XVI. keriilet, Szabadftild [t 75.,
7 6., 77., 78. szrim alatti ingatlanok 6rt6kesit6sdre
El6tedesa6: dr. Csomor Ervin alpolgrirmester

4
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12. Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormii,nyzat
hozzitiitniisa a Kertiletgazda Szolgriltat6 Szervezet
VEKOP piiy iratokon va[6 rdszv6tel6hez
El6terjeszt6: Kovdcs P6ter polg6rmester

A polg6rmester, az alpolgrirmesterek, a tandcsnokok, a
bizotts6gi elndkrik beszrimol6ja az elozo K6pvisel6-
testiileti til6s 6ta tdrtdnt, fontosabb esem6nyekr6l

K6pvisel6i k6rddsek, k6z6rdekii bejelent6sek

Hatririd6: 2017. november 15.
Felel6s: Kov6csP6terpolg6rmester

( 16igen, 0 nem,0 tart6zkodris)

KOVA SP
igy soron kdvetkezik 1. jelzett:

Jelent6s az Onkormrinyzat Kdpvisel6+esttlete hatarozatainak
vdgrehajtAsar6l, illetve a mdg v6gre nem hajtou hatrlrozatok
helyzet6rol
El6terjeszt6: Kovrics Pdter polg6rmester

KOVACS PETER

El6terjeszt6k6nt nincsen kieg6szitenival6m. K6rdezem van-e k6rd6s? Ilyet most nem lAtok!

V6lem6ny, javaslat, avagy hozzitsz6l6s? Ilyen sincsen! Hat6ro zathozatal k6vetkezik! Az
el6teiesz6s 8. oldalan takllhat6 I. sziimu hatiirozati javaslatr6l ddntiink, szavazzunkl A
K6pvisel6+estiilet 17 igen, egyhangttag elfogadta a javaslatot!

HATAROZAT:
352t2017 . (Xl. 15.) Kt. Budapest F6viiros XVI. kertiteti Onkormiinyzat K6pvisel6-

testiilete a

27512017. (tX. s.)
292t2017. (rX. 20.)
293t2017 . (IX. 20.)
294t2017 .0X. 20.)
29st2017 .0X. 20.)
296t2017. (IX.20.)
29712017. (rX.20.)
29812017. (rX.20.)
299/2017 . (tX. 20.)

I

13.

14.

NAPIREND:
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30012017. (rx.20.)
30112017 . (rX. 20.)
30212017.0X. 20.)
303/2017. (rX. 20.)
308/2017 .0x. 20.)
317 /2017 . (rX. 20.)
331/2017. (X. 18.)
33sl2017. (X. 18.)

Kt. hatd.rozatainak vdgrehajt6sar6l sz6l6 jelent6st elfogadja.

KOVACS PETER

9. oldalon kezd6d6, II. sz6rnti hatarozati javaslatr6l ddntiink, szavazztxtkt. A K6pvisel6-

testiilet 17 igen, egyhangrilag elfogadta ea ajavaslatot.

HATAROZAT
3s3/2017. (Xr. ls.) Kt. Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormanyzat Kdpvisel6-

testtilete a Batthyany Ilona AlapitvrlLnynak a 406/2016. (XII.
14.) sz6mt Kt. hatarozat alapjrin a ,, Batthydny llona
Aklveditdlt Kivdl6 Tehetsdgpont I 0. 6ufordul6jdhoz, valamint
a 10. Nemzetkdzi Sporttehetsdg nap" szervezesehez
kapcsol6d6 krilts6gekre nyrijtott t6mogat6s felhasmrildsrit6l
sz6l6 elsz6moliisdt elfogadja.

Felkdri a polgdrmestert, hogy a hatarozalrol az drintettet
6rtesitse.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester
Hatarid6: 2017. november 24.

(17 igen, 0 nem,0 tart6zkodas)

Hatarid6: 2017. november 15.

Felel6s: Kov6csP6terpolg6rmester

(17 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

KOVACS PETER
10. oldal, III. haulrozati javaslat, szavazzunkl K6sz6n6m sz6pen! A K6pvisel6-testtilet 17
igen, egyhangrilag elfogadta ett a hatirozati javaslatot is. igy ea a napirendi pontot [e tudtam
zilrni.
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HATAROZAT:
354/20t7. (Xr. 15.) Kt. Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-

testtilete a Ldpesenk6nt Alapiwrtrynak a 22812017 . (V. 17.)
sz6m[ Kt. halirozat alapjdn a ,,Giillesz EsI" venddglilisi
kdlts6geihez nytjtott t6mogat6s felhaszn6lasrir6l sz6l6
elsz6mol6s6t elfogadj a.

Felkdri a polg6rmestert, hogy a hatiirozatrol az 6rintettet
6rtesitse.

Felel<is: Kovrics P6ter polgdrmester
Hatarido: 2017 . november 24,

(17 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)

KOVA S PETER:

Soron kdvetkezik 2. jelzett,

Javaslat a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormanyzat
tulajdon6ban 6l16 kdzneveldsi int6zmdnyekben alkalmazand6
dtkezdsi t6ritdsi dijakr6l sz616 rendelet m6dositisrira
Eloteriesa6: Kovrics Pdter polgrlrmester

K CS PETER:

El6te{esa<ikdnt nincsen kieg6szitenival6m. K6rdezem, van-e k6rd6s? Vajda Zoltrin,
parancsoljon K6pvisel6 Ur!

VAJDA ZOLTAN
K6szdndm szdpen a sz6t, PolgArmester Ur! Mdg nem nyilt meg elottem, rigyhogy fejb6l
fogom ftiltenni a kdrd6semet, azt rem6lem, sz6 szerint fogom id6zni. Van benne egy tdblir:al,
t6bb oszloppal, ugye a kiil6nbdz<! m6don a tdritdsi dijakr6l. Es van egy otyan, aminek tal6n az

a fejl6ce, hogy kor6bbi tdritdsi dij, ds a m6sik, hogy jelenlegi tdritdsi dij. En a sz6vegben nem

emldkszem, hogy l6uam-e volna, hogy az melyik 6vre vonatkozik, h6t a korribbi legalibbis,

hogy ez egy tavalyi, vagy egy kor6bbi, ebben kdmdk sz6pen egy pici ir6nymutat6st, hogy a

kett<i kdzdtti kUldnbsdg, az h6ny 6vre vonatkozik? Kdszdniim!

KOVACS PETER
Korribbi nyersanyagiir, ilyen van, igen, 6s az a 2015. 6ta, mint az elote{eszt6s isjelzi. Kovrics

Raymund Kdpviselo Ur a kdvetkez6 k€rdezo, parancsoljonl

NAPIREND: )
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KOVACS RAYMUND
Az lenne a k6rdesem, mert nem teljesen egydrtelm( volt az el6terjesa6s az 6n sz6momra a

szdvege, de a egy, de most mar minden vil6gos, aa hiszem. De egy k6rd6sem lenne, de ez

majd most kidertil, ugye, hogy az elmrilt 6vekben, vagy drtizedekben az volt a gyakorlat,

hogy mi hatriroauk meg el6sz<ir a t6rit6si dijat,6s ezzel egytitt a nyersanyag norm6t. Es ugye

ezt a gyakorlatot, ha kdvetttik itt, mindez id6ig, 6s most az el6terjesadsbol szrirnomra az deriil
ki 6s ezt nem tudom, hogy ez val6ban igy van ez a szrind6k, vagy csak rossz fogalmazas, hogy

mostant6l el6szdr fogja meghatarozni az 
'tkeneto 

c6g, hogy mennyi a nyersanyagnorma, 6s

mi utrina hozz|igazitjlk a rendelettinket. Teh6t, hogy egy ilyen vdltozds fog tdrtdnni itt a

k6s6bbiekben, vagy csak ez itt egy f6[re6rt6s, vagy f6lre6rtelmezhet6 mondat volt? Kdszdnrjm

sz6pen!

KOVACS PETER

K6sztin6m szdpenl Nem! igy van! V6lem6ny, javaslat, hozzttsz6l{s? Vajda Zoltan K6pvisel6

Ur, parancsoljon!

VAJDA ZOLTAN
Kdszdndm sz6pen a sz6t! K6zben megnyilt M arryagom, Polgirmester Ur, 6s 6n nem l6tom

benne, hogy, teh6t a 2015. 6ta nem emelkedett kit6tel van benne, az oszlopn6l nincs benne,

hogy kordbbi nyersanyagAr, m6,g az az ir, de ez egy zir6jeles mondat. Az egyik egy6bk6nt

akkor a hozzitszbl|som az lett volna, amit Kov6cs Raymund kdpvisel6tarsam k6rd6s

form6j6ban tett ftil, hogy akkor ezek szerint akkor most 6llitdsk6nt mondom, a mindenkori

nyersanyagifu-vel fogiuk index6lni, mindenfdle m6s megfontolds n6lkiil a t6ritdsi dijat. Es

d<kor a hozz sz6l6som az lenne a mA'sik, hozzAsz6llsom, ugyanebben a t6miban, hogy 6n

megn6aem az inflrici6s adatokat, '16-ban ldnyegeben 0%-os infl5ci6 volt, mondjuk 0,4 oh-os

infl6ci6. Ugye '17-et m6g nem tudjuk, de kett6s, tehet kettessel kezd6do lesz a infl6ci6s szdm.

Ennek bdrmilyen h6nyados6t, vagy bdrmilyen form6ban, b6rmilyen matematikai mtivelettel

dsszeadjuk, a 11 7o-os infl6ci6 nem jdn ki. Mondom, en azzal, hogy azerl term6szetesen

tudom, hogy az dlelmiszerii.rak emelked6se meghaladta dltakinossrlgban az infl6ci6 mdrtdkdt.

De az€rt ez mdgiscsak dtszdrds. NagysAgrendileg ndgyszeres vagy dtszdrds m6rt6ke, amit On
javasol el6terjeszt6kdnt az riLremel6sr6l, amit 6uerheln6 termdszetesen a keriilet lakosaira.

Egy6bk6nt szifunszer[ien is m6s szrim tud lenni, teh6t mondjuk egy ezer, ezres nagysdgrendii

t6rit6si dij n6veked6s/gyermek/b6, az egy nemcsak 7o-os, hanem szimszenien is egy

6rz6kelhet6 jelent6s 6remel6s. Kdszdndm szdpen!

KOVACS PETER
K6szdnSm sz6pen! K6vetkezo hozzAsz6l6 Varga Ilona Kdpvisel6 Asszony, parancsoljon!

VARCA ILONA
K6sz6ndm szdpen Polg6rmester Ur! En is az infl6ci6 emelkeddsnek, illetve h6t az infl6ci6s
emelkeddseknek ndaem udna. Az 6lelmiszerek iira, 6sszess6gben, teh6t nem a nyersanyagra
gondolok kiilSn-kiildn, egyes tipusoka, tavaly okt6bert6l, az iddn okt6berig, 3,3 o/o-ot

emelkedett. Es ezen beliil kiirtam n6hanyat. A legmagasabb a vaj, vajk6m , 17,3, a sajt 8,1, a
serteshris 6,4, nem sokat mondok, a keny6r 6, a kiv6 5,6, a pririzsi, kolb6sz, 5,1, a to16s 4,6 o/o-
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kal. Ugyanakkor a baromfihris ina 12,8 %-kal cs6kkent. M6g lenndnek, de nem akarom

ftirasztani itt tdnyleg a test letet ezzel. Egy biaos, egy biztos, hogyha ezeket a nyersanyag

iirakat veszem figyelembe, v6giggondolom, hogy milyen 6tkez6sben r6szestilnek a gyerekek,

meggy6z6ddsem, hogy ez a l1 % magas. Azon kivtil, 6n amennyiben mrir egy ilyen 1l %-os

emel6st, meg6ll... vagyis hrit 7o-os emelked6st meg6llapitanak 6s prognosztizriljak, hogy ez

igy megy a tov6bbiakban, akkor 6n elv6rtam volna egy anyagnormiit, iirazott anyagnormiit,
ett6l a c6gt6l, mert vdlemdnyem szerint, amig egy ilyet nem tud produk6lni, hogy az ri
anyagnorm6inak megfelel6 dmdvekedds, az 1l Yo-os, addig mi egy ilyet ne fogadjunk el.
Nagyon nagy felel<issdggel 6s alaposan v6lasztottuk ki ezt a szolg6ltat6t, ds nagyon er6s
trilzrisnak tartom ezeket a magas, ezeket a nagyfoku riremel6seket. Kdszdn6m szdpen!

KOVACS PETER
Kdszdndm sz6penl Tov6bbi hozzitsz6l6t nem Litok, de rigy 6rzem, hogy az6rt n6hany dolgot
6rdemes megvil6gositani. Tehdt val6ban, konibban ugy volt a Kdpvisel6+estiiletndl, hogy mi,
magunk meghataroztuk a nyersanyagiirat, ftiggetlentil att6l a Kdpvisel6-testiilet mdrhetetlen
bdlcsessdgdvel, hogy ez k6vette-e az inflrici6t, a nyersanyag infl6ci6t, vagy egyrlltal6n mit
kcivetett. Leginklbb aZ vettiik figyelembe, ahogy 6n visszaemldkszem, amit most is Varga ds
Vajda Kdpviselci Asszony, illetve Ur mondott, hogy hdt ez most sok ez az emel6s, vagy kev6s.
Ebb6l az kdvetkezett, ds ebben 2014-ben volt tapasztalatom, meg az6ta is ebben, hogy az,
amit mi nyersanyagnorrnrfurak meghatiiro zlnk, az nem elegend<i ahhoz, hogy normiilis 6telt
lehessen k6sziteni. Es ez az elmflt id6szakban sem igy volt, igen! J6l l6tja Kdpvisel6 Ur! Nem
vdletleniil nem voltak megeldgedve a kiikinbdz<i 6tkeztet6 c6geknek az 6telmin<is6g6vel az

iskoliban, illetve az 6voddban. Ugye kdzbeszerz6si eljar6st fol).tattunk le, 6s ott egy m6sik
nyersanyagnorrn6t, illetve mrisik 6rat kaptunk a kivitelezot6l. Ugye ez jtlius 1-t<il, id6n j ius

l-tol van a Junior nevti cdg, aki szrillit az dsszes kertileti iskoliba, az dsszes keriileti 6vod6ba.

Es 6 ezekkel a nyersanyag normdkkal szrimol. En azt javaslom a Tisztelt K6pviseto-
testiiletnek, hogy tdrjiinh 6t az dletszertibb dologra. MdghozzA arra, hogy aa hagyjuk j6v6,

amennyib<il tdnylegesen j6 6telt lehet kdsziteni. Az el<iterjesadsben is irtam, csak nem

akartam b6 l6re ereszteni,hogy az eddigi tapasztalat az az, hogy a megemelkedett nyersanyag

iir az megemelkedett szinvonalat biztosit az iskollban 6s az 6vodriban. Bizony6ra eml6keznek

16, vagy aki akkor nem volt kdpviselti, az lehet, hogy nem eml6kszik rri, de akkor elmondom,

hogy ugye volt egy teljes iskol6kat lefed6 sztil6i ftilm6r6s az 6tkezdssel kapcsolatban. Ahol a

sziil6k ddnto tdbbsdge, 80 % ftrldttire eml6kszem, akik az nyilatkoztiik, hogyha jobb

min<isdgii lenne az dtet, akkor hajland6ak lenndnek akfu 1.000.- Ft-n61, s<it, vott, aki mdg

3.000.- F!n6l is tdbbet fizetni, per ho, ez€* az etkezesefi. Ugye itt mdg az 1.000.- Ft-ot sem

ei el az emelkedds. Ezzel egyitt maga az 6tkez6s min6s6ge az elmult n6hriny h6napb6l ez

kideriilt, az drasztikusan j6 iranyba megviiltozott. Teh6t 6n aa javaslom, hogy maradjunk,

vagy t6rjiink dt erre a fajta m6dszerre, hogy t6nylegesen a nyersanyag norm6nak ne

rillapitsunk meg olyan dsszegeket, amib6l nem lehet kihozni azt a fajta min6sdgi 6telt, amit

szerintem mindannyian elvrirunk, hogy az dtkezdsi tdritesi dij legyen. Ez6rt van ez az

rLLremetked6s. Varga Ilona K6pvisel<i Asszony, parancsoljon!
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VARGA ILONA
K6sz6ndm sz6pen, Polgiirmester Ur! Pontosan ez6rt is tartom ea rendkiv[il rossz

megold6snak, hogy mi igy, 11 %o-ot csak emeliiLnk, amikor ennek a kdzbeszerzdsi eljarrisa

folyt, akkor 6tkezdsi szakdrt6t, vagy nem tudom, 6lelmez6si szak6rt6t...

KOVACS PETER

Dietetikus, dietetikus...

VARG NA
Dietetikus, nem mondom ki, mert nem biztos, hogy .. .

KOVACS PETER

En se, nekem is kellett sok6ig gyakorolni.

VARGA ILO
Gyakorolni szoktam, de most nem k6sziiltem 16.. .. Tehrit egy 6tkez6si szak6rt6 bevonrlsival

kdszitetttik ezeket a, ezt a kiir6st el. Tdbb ldp6sben, nagyon komolyan. Meggy6z6d6sem, hogy

egy sikeresen lefolyatott kcizbeszerz6si etjrirds utrin nem lehet 1l %-ot emelni egy 6ven beliil.

Teh6t, vagyis, teh6t egy 6v mtlva. Tehrit meggy6z6d6sem, hogy ezt alaposabban feltil kell

vizsg6lni 6s vizsgriLlni azt a ktivetkezmdnyt is, hogy...

KOVACS PE

Ilona, bocsrfurat, bocsinat, ne keverjt!:rk 6ssze k6t dolgot!

VARGA ILONA
HAt...

KOVACS PETER

Amit mi a Juniomak fizetiink, az nem emelkedik. Az ugyanannyi, amennyi eddig volt. Egy

dolog emelkedik, azon az iror. beliil van a nyersanyagnorma, amit o annak idej6n is

meghatrirozott, 6s most a jtlius-augusaus-szeptember h6napban, okt6ber, illetve november,

illetve december h6napban sziil6k nem ezt a dijat fizett6k, amit egy6bk6nt j 6zan €sz szerint is

nyersanyagnormdt kell fizetniiik, meg szab6lyok szerint is. Nem ezt a dijat fizett6k a sziil6k,
hanem egy alacsonyabbat.

KOVACS PETER
Most emelndnk arra a szintre, ami a kdzbeszerzdsi eljrlr6sban, a Junior 6ltal meghatrlrozott 6.r.

Pont 
^z6rt 

csin6ltuk eil, en az el6terjesa6sben leirtam, de mondom, nem akartam kifejteni,
hogy megtapasztaljuk, hogy a kd,zbeszerz6sen el6rt Ar, ami egy6bk6nt magasabb, mint a

Juniomak a korribbi arai, ellenben alacsonyabb, mint a m6sik k6t szolg6ltat6nak a kor5bbi
arai, hogy ez val6ban jelent-e min<is6gi, 6telben lev6 min6s6gi jawlist. Es val6ban jetentett.

VARGA ILONA
Vil69os!
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Korrekl, teljesen korrekt irgy lett volna ez az elolerjeszl6s, ha m6jusban hozom ide, hogy m6r
jrilius 1-t6l emeljtik ftil ezt a dijat, de dn szerettem volna megv6mi, hogy az, ami a

k<izbeszerzdsben tapasZalhat6 volt iir, 6s nyersanyagnorma viilozits, az val6ban a min<isdgi

vriltoz6st is mag6val hozza. A tapasztalat azt m\latia, hogy igen, igy j6 sziwel tudom
javasolni azt, amit egydbkdnt kor6bban a sztil6k is k6rtek. Ugye elfogadtak, hogyha jobb lesz

a kaja, hajland6ak drte fizetni. Ennyi van itt. Mizsei Ldszl6 K6pvisel6 Ur a k6vetkezri
hozz{sz6l6, parancsolj on.

MIZSEI LASZLO
Kciszdn6m sz6pen! Merem rem6[ni, hogy legal6bb 1l %o-kal fog akkor javulni majd az dtelek
min6s6ge. 86r mondjuk, ennek nem nagyon l6tom kifejezetten az dsszeffiggdst a kett6 k6zt.
De t6telezziik ftil, hogy ez igy fog mrikctdni. Az a prob[6m6m, hogy nem kittam, lehet, hogy
nem voltam el6g kitart6, de, minthogyha nem taliiltam volna olyan tiirnogatrisi konstrukci6t,
6tkeztetds szempontjdb6l, csaladok szempontj6b6t azok sz6miaa, akik esetleg nem esnek bele
a 80 %-ba, akik nem tudnanak t6bbet, vagy nem akam6nak tdbbet fizetni, egy esetleges jobb
alapanyagokb6l k6sziilt 6tel6rt. Lehet, hogy csak a figyelmemet kertilte el, vagy pedig t6nyleg
nincs dtkezdsi t6mogates, hogyha van, akkor milyen kririilmdnyek k6a foly6sithato ez, ezl
szeretn6m k6rdezni? A mrisik fele meg az, hogy Polg6rmester Urt6l, pontosan az ekiterjesao
ki is? Jrirmay iz6, Kata, mindegy, Polg6rmester Urt6l k6m6k szdpen egy kontroll lehet6s6g
biztositds{it, miszerint t6rjiink vissza egy fel 6v mtlva, vizsg6ljuk meg valamilyen m6don aZ,
hogy az dtkeztetds szinvonala, pontosabban a min6sdge vAltozott-e? Es, hogyha igen, akkor
mennyivel, ds hogyha net6n-tiin ez nem indokolta volna, tehdt nem vAltozott az 6tkez6s
min<is6ge 1l %-kal minimum, akkor gondolkozzunk el rajta, hogy a tovribbiakban ezt, hogy
fogjuk t6mogatni. Csak azdrt, mert teljesen felesleges belednteni egy rendszerbe p6nzt, akkor,
hogyha nem lesz jobb a szolg6ltat6s min6sdge, ezt meg valahol kontrokilni kellene.

Kdszdndm.

KOVACS PETER

Kdpviset6 Ur, maraddktalanul egyetdrtek Onnel, ez t6rtdnt! Jilius l -6t<il mas min6s6get

szdllitanak, dpp az el6bb mondtam el, hogy azdrt nem mrijusba hoztam ide ezt, hogy jrilius 1-

vel emelkedjen, mert kiviincsi voltam, hogy val6ban emelkedik-e az dtelek min6s6ge. Ez6rt
javaslom, hogy most januriLr 1t6l legyen ez az emelked6s, mert bebizonyosodott, hogy nem

11, hanem m6g annfl is jobb, mert neh€z az 6tel min6s6g6t %-ban szirnitani, de 6n aa
gondolom, hogy mi kor6bban, ds higgydk el, az€rt viszonylag sokat foglalkoztam ezzel.

Korribban az llelek min6sdg6re rendkiWli panaszok voltak, alaposan, vagy alaptalanul, az6ta

ezek megfordultak, 6s ilyen is nagyon ritkan van, hogy dics6rik az eteh. Ami az6rt

kdzdtkeztet6sben, menziban, h6t - hogy mondjam - teh6t nem a megszokott rendszer, mert

azt Sltal ban ab-start mindenki ut6lja, de ezzel egyiitt, mondom, amit 0n motd, ezzel

egyetdrtek. Egy6bkdnt az llkezok jelent<is r6sze, 6voddban abszohit, majd a kdlts6gvetdsndl,

hogyha r6szletesen belemennek a j6v<i dvi kdltsdgvetdsbe, fogjrik tapasztalni, ugye 6vodiiban

csak nyilatkomi kell, hogy 6n 16 vagyok szorulva, 6s miiris nem kell fizetni az 6tkez6sdrt.

Tehdt ott abszohit megold6dott ez a dolog. Az iskol6ban meg ugye, akik 16 vannak szorulva,

50, vagy 100 %-os trimogatast kapnak ebb<il. Ez egy kiil6n jogszab6ly, nem ebben a
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jogszabrilyban van. Tehdt ez megvan. De az€rt nem kertilte el a figyelm6t, mert nem ebben a
jogszab6lyban van. Kcimyein6 Rdtz Katalin K6pvisel<i Asszony, parancsoljon!

DR. KORNYEINE RATZ KATALIN
Kdszdn6m a sz6t, Polg6rmester Ur! H6t, aki esetleg nem tudn6, akkor elmondom, hogy 6n 30

6vig ettem abba a kdz6tkeztetdsben, abb6l az 6telb6l, amit a gyerekek kaptak. H6t a Fecske, a

jelenlegi Fecskef6szek 6vod6ban, h6t most azt hadd ne taglaljam, hogy az az 6tel, milyen
.,1

minosdgii volt. Es, hrit ugye k6rdezem 6n, hogy konkr6t dologra vrlltsunk rlt, mi6rt baj az,

hogyha az a gyerek n6ha kap egy szelet borjuhrist, vagy pulyk6t, vagy teszem azt, egy

kaszin6tojrist, vagy egy sonkaszeletet a kenyerdre? Ugyhogy 6n maximii{isan trirnogatom a 11

%-ot, hogy igenis t6pl6l6bb, 6s min6sdgibb, 6s igdnyesebb 6telt kapjanak a gyerekek.

Kdszcindm szdpenl

K PETER

Kdszdndm sz6pen! Kdvetke zo hozz1sz6lo Kov6cs Raymund Kdpviselci Ur. parancsoljon!

K RAYMLIND
Kdszdndm! Annyival eg6sziten6m ki, mert kicsit az6rt bonyolult ez a k6z6tkeztetds, 6s

minden sz6nak jelentos6ge van, 6s azt Litom, hogy most is f6lredrt6s van egy kicsit egy-kdt

kdpvisel<itarsam fej6ben. Legal6bbis, aki idiig hozzAsz6lt mindannyiuk6ban, hogy a
kdzbeszerz6s, amennyire 6n tudom, lezajlott. A kdzbeszerz6snek ez lett az eredm6nye. Teh6t

azon most m6r vitatkozni, hogy a 11 %o, az sok, vagy kevds, az, az, idbn trili, mert a

kdzbeszerz6sen ezzel az iirral nyert, az egy szem pirlyiutt. Teh6t ti Itilemelte 1l %-kal a

nyersanyagnorm6j6t 6s megadta azt a brutt6 arat, amit megadott, amit most mi nem tudunk.

Teh6t ez, ez a halo, ez ilyen szempontb6l elment. Itt most az a k6rd6s, hogy a K6pvisel6-
testtlet a sziil6kre 6thriritja-e ugyanrigy, mint id6ig a nyersanyagnorm6t teljes egdsz6ben, vagy

nem? Tehrit ezen lehet vacilkilni, de a 11 %-os emel6s az megt6rt6nt jrilius 1-t61. Itt most az a

kdrd6s, hogy a tdritdsi dijat, hogyan, 6s milyen mdrt6kben emeljiik. Tehdt an6l fogunk
ddnteni. K6szdndm.

KOVACS PETER

Ktiszdntjm szdpen, ez val6ban fontos kiegdszit6s volt. Vajda ZoltriLn K6pvisel6 Ur,
parancsoljon!

VAJDA ZOLTAN
K6szdn6m sz6pen a sz6t, Polg6rmester Ur. El6szdr is, amit On mondott, sz6beli kieg6szit6st,
most, az el6bb, az nagyon fontos volt, 6s kdszdndm sz6pen. Es ez alapjriLn az6( enyhiilt az6rt
az 6llrispontom. Ilyen egyszenien fogalmazhatntm. Ezzel egyfitt ftinntartom azt, hogy
mondjuk egy olyan 6ltalinos iskolas gyermeknek a sziil6je, aki napi haromszor dtkezik, egy
gyermek utan is 1.600.- Ft-ot emelni, ugye kett6ndl ez meg k6tszer annyi, haromnri.l nem
hdromszor ennyi, hanem ott alanyi jogon jrir a kedvezm6ny, egy6bkdnt jelzem, hogy ez egy
alanyi jogon j6r6 kedvezm6ny. Mindenese[e ez nagy t6tel. En ezt k6szs6gesen elismerem,
hogyha 6n igy 6rt6keli, hogy jawlt az dtelnek a min6sdge, ed azefi is teszem meg, mert biir
mondott egy ilyen f6l mondatot, hogy azok kedv6drt, akik m6g nem voltak akkor k6pvisel<ik,
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dn mdg eml6kszem, hogy On mdg jrirt az iskol6kban, is ilyen Menza-Kommand6, vagy nem is

tudom, valami nagyonj6 hangos kifejez6s volt, 6s ez egy nagyonj6 dolog volt, ds azt hiszem,

hogy 0n besziimolt rendszeresen is, mindig, tal6n a face-book oldalan, vagy valahol, hogy,

hogy hogy hogyan 6rtdkeli ezt. Szem6lyesen On meggy<iz6dcitt err6l, akkor ezt k6szs6gesen

elismerem, hogy jawl, jawlt, 6s hogy ez alapjrin 6n azt gondolja, hogy jarul tov6bbra is,

vagy jelen id6ben, hogy folyamatos jelen id6ben, hogy ilyen furcsa igeid<it mondjak az 6tel

min6sdge. Es aa mondja, hogy az elmult prir h6napban ez volt a tapasaalat. Teh6t akkor dn

ezt a t6m6t ebb6l a szempontb6l eleresztendm, m6gis egy m6dosit6 javaslatom lenne, hogy ne

haritsuk 6t a sziil<ike egy iitemben ezl az drzikelhelo, tehAt szifunszenien is sok, 1 1 %, de

forintdsszegben is egy ezres, vagy tribb gyerek eset6n tcibb ezer forintos iiremelked6s,

tigyhogy 6nnekem az a m6dosit6 javaslatom lenne, hogy a kdvetkez<i 6v folyaman k6t
titemben, 5, illetve 6 7o-os titemben haritsuk 6t a keriileti sziil6kre ezt a aremelked6st. Ezt 6n

ilyen nagyon laziin tudtam megfogalmazni, mert ugye dn ilyen rendeleti m6dosit6t egy ilyen
hat6rozati javaslatot irtam, amit hozndk OnhOz, ami 6sszesen ennyit mondana, hogy az

{ith6ritott aremel6st k6t ldpdsben, f6ldvente, 5, illetve 6 %-os m6rtdkben legyen. Nem tudom,
hogy SZMSZ alapjin ez igy hib6tlan-e, teh6t, hogy a sziind6kom 6rthet6-e, ds odahozhatom-
e?

KOVACS PETER

A sz6nddk drthet6, de dn rigy tudom, hogy pdldiul mondjuk emel6st, haj6l eml6kszem dvente

k6tszer lehet, maximum megtenni. De ebben Miiller Kinga b6logat, teh6t itt mrir egybol

etl<ijiik a lehet<isdg6t az emel6snek. Mrit el<ire. M6sr6sa meg, ha j6l ndzztik ds j6l meg6rtette,

amit Kov6cs Raymund Kdpvisel<i Ur mondott, igy 11 %, fdl 6vig l1 %-kal olcs6bban adtuk a

keriiletieknek az erkezesl, mert jriliust6l ugye m6r megemelkedett ez. Csak nem hdritottuk 6t.

Tehrit igy az 5-6 Yo-ol miir el<lre megadtuk. Es majd most jdn a 11 %o. De termdszetesen

idehozza, ds akkor majd szavazunk r6la. Sz6sz J6zsef K6pvisel6 Ur a, Alpolgrirmester Ur a

kdvetkez6 hozzttsz6l6.

SZASZ JOZSEF

K6szdn6m a sz6t, Polgarmester Ur, Csak t6nyleg egy kiegdszit6s, a konol6gia miatt, hogy ez

a Polgdrmester Ur eltal is emlegetett felm6rds, ez 2014. 6szdn tdrt6nt, tehrit, pont, amire

lezinllt ez a felm6r6s, ds ebb6l beszdmol6 lett a Kdpviseki-testtilet el6tt, akkor miir pont ez a

K6pvisel<i+esttilet volt. Ugyhogy teljesen hivatalos m6don, ennek a felm6r6snek az

eredm6ny6r6l rn6t ez a Kdpviseki-testiilet is kapott inform6ci6t. Termdszetesen ugye itt volt

az egyik olyan kdrd6s, hogy kivrinnak-e a sztil6k rdszt venni egy ilyen Kaja-kommand6ba, 6s

utirlra en krivet<ien volt ez, amit Vajda Ur is id6zett. TehAt teljes eg6sz6ben a sztori ennek a

Kdpviset6-testiiletnek az ideje alatt tdrtdnt, fgyhogy elmdletileg, hogyha ezt a kollektiv

emldkezetbe visszakeresi brlrki, akkor en6l inform6ci6kat tal6l. Kdszdndm sz6pen!

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! Tov6bbi hozzdszollsl nem l6tok! nehezen tudom 6rtelmezni Vajda Umak

a elo..., hatarozati javaslat6t, de ha esetleg tdbbs6get kapna, b6r 6n ezt nem t6mogatom, de h6t

persze, majd megl6tjuk, hogy a K6pvisel6-testiilet ez t6mogatja-e, akkor majd megpr6b6ljuk

megfogalmazni rendeleti formrlban, 6s akkor majd sziinetet kdrek. Minden esetre vajda Umak
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a hatArozati javaslata a k<ivetkez6: Az 6thriritott riremel6s kdt l6p6sben, f6l6vente, 5 %, illetve

6 % m6rt6kben legyen. Aki ezzel egyetdrt, k6rem igennel ed Jelezze. Szavazzunkl A
K6pvisel6-testiilet 4 igen, 9 nem, 4 tart6zkod6s mellett nem tiirnogatta e^ a javaslatot!

HATAROZAT:
3s5/2017. (XI. 15.) Kt.

KOVACS PETER

igy akkor marad az eredeti rendeleti javaslat, melyet nem olvasok Itil, 2. oldalon tatAlhat6, 6s

min6sitett sz6t6bbs6get ig6nyel az elfogaddsa, szavazzunkt A K6pvisel6+esliilet 13 igen, 0

nem, 4 tart6zkodassal elfogadta a rendeletet.

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkorminyzat Kdpvisel6-
testtilete megalkotja a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkormrinyzat tulajdondban ell6 kdznevel6si
intdzm6nyekben alkalmazand6 dtkezdsi tdritdsi dijakr6l sz6l6
31201'7 . (lll. 27.) tinkorm6nyzati rendelet m6dositrisrir6l sz6l6

2912017 . (XL2l .) dnkorm6nyzati rendeletdt.

(13 igen, 0 nem, 4 tart6zkodris)

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testlllet6nek

2912017. (XI. 21.) tinkorm6nyzati rendelete

a Budapest F6vriros XVL keriileti 6nkormdnyzat tulajdon{ban ill6 ktiznevel6si
int6zm6nyekben alkalmazand6 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 3l20l1.. ( III. 27. )

tinkormrinyzati rendelet m6dosit:isrirril

Budapest Fovriros XVI. keruleti Onkorm6nyzat Kdpviselo-tesriilete az Alaptdrv6ny 32. cikk
(2) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapjrin, 6s a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrimtigyi
igazgatdsr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. tiirvdny 29. g (1) 6s (2) bekezdds6ben meghatiirozon
feladatkdrdben eljiirva a kdvetkezoket rendeli el:

1.$

A Budapest F5viiros XVI.
intezmdnyekben alkalmazand6

Onkormri.nyzat tulajdon6ban rill6
t6rit6si dijakr6l sz6lo 3/2017. (

keriileti
6tkez6si

kdznevel6si
III, 27. )

Budapest F<ivaros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-
testrilete szavazisi eredm6nye (4 igen,9 nem,4 tart6zkod6s)
alapjtn az alibbi javaslat elfogaddsrit elvetette:
,,Az athiLritott iiremel6s k6t ldp6sben, f6l6vente 5%o illetve 6%o

m6rtdkben legyen."
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dnkormdnyzati rendelet 2. $ (a), (b) 6s c) pontjai hely6be a ktivetkez6 rendelkezdsek l6pnek:

,,a) Ovodai elldttu
n) napi hriromszori 6tkez6s 420,- Ft
ab) napi k6tszeri 6tkezds 358- Ft
ac) csak ebdd 294,- Ft

b) Altalanos iskolai ell6tris
ba) napi haromszori dtkezds 558,- Ft
bb) csak ebdd 362,-Ft

c) Szerb Antal Gimnazium
ca) eb6d 362,- Ft."

1.S

E rendelet 2018. januar l napjrin l6p hatalyba.

Ancsin Lrisz16
jegtzd

ZiruJ,6k:.
E rendelet 2017 , 6v november 21. napjin kihirdet6sre keriilt.
Ancsin L:iszki
jegl'zd

Kovdcs P6ter
polgdrmester



16

Atta16nos indokolds

A rendelet megalkotiisa az Onkormrinyzat 6ltal fenntartott 6vodri.&ban 6s a tulajdon6ban 6116

iskolrikban nyrijtott gyermekdtkeztetds t6rit6si dij v6ltoaauis6t tartalmazza.

R6szletes indokolds

l.s

Arr6l rendelkezik, hogy mik6nt m6dosuljanak a tdrit6si dijak.

2.S

Hat6lyba l6ptet<i rendelkezest tartalmaz.
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KOVACS PETER

Igy ezt a napirendi pontot le tudtam zrfu:ni ! Soron kcivetkezik:

Javaslat a kdmyezetet szennyezi flitdsi m6d
megsziintetdsdhez nytjthat6 helyi tAmogatdLsr6l sz6l6 rendelet
megalkotrisrira
El<jtedesari: dr. Csomor Ervin alpolgilLrmester

KOVAC S PETER
Az el<iterjeszt6 Dr. Csomor Ervin alpolg6rmester rir. Parancsoljon Alpolg6rmester Ur

DR. CSOMOR ERVIN
Ktiszdn6m szdpen! Tisaelt K6pvisel6teshilet! A korribban az cinlormilnyzat, amikor a helyi
tiimogat6s rendszerdt megalkotta, azt kdvet6en a F6vrirosi K6zgyril6s hozott egy rendeletet,
amely meghatarozta ennek a keretszab6lyait. Gyakorlatilag olyan szabrilyokat hakirozott meg,
amely nem volt 6letszeni. Enril sokat beszdlttink. Olyan szabrillt hatArozofi meg, amiben
legyen egyrdsa valakinek jdvedelme, vagy p€nze, hogy fehijitson, korszenisitsen, de
egyrdszrtll pedig legyen szoci6lisan rriszorult. Tehdt olyar jdvedelemhatiirt hatrirozott meg, 6s

h6t igy, ebb6l ad6d6an, igen kev6s ember tudott rdszestilni a keniletben helyi t6.rnogatrisban.

Ezt a F6vrirosi Kdzgyiil6s nem olyan r6gen hat6lyon kiviil helyezte. Es a helyi
dnlorm6nyzatnak lehet6sdge van rijb6l a helyi trirnogatdst bevezetni. Azonban az6rt arr:ryit
hadd tegyek hozziy hogy anno, amikor a helyi t6mogatrist bevezettiik, hosszri 6vekkel ezel6tt,
most mar lassan, t6bb, mint 10 6ve, ugye, 2006-ban, akkor, hogyha valaki mondjuk egy
felfjitdshoz kapott kamatmentes kdlcsdnt, az egy igen nagy segitsdg volt a polgilmak, mivel a
kamatszintek a maihoz kdpest j6val magasabbak voltak. Teh6t abban az id6ben egy hitel
kamat is, akar, akfu 10 ds 15 %-nyi dsszegre is rugott. lJ gye ez most m6r nem igy van. Es

ebb6l kdvetkezik mdg az is, ami az el<ite{eszt6sben szerepel, hogy a Magyar Fejleszt6si

Bank, egy eur6pai uni6s pirlyiaat alapjrin, kis kivdtelt6l eltekintve, gyakorlatilag mindenkinek
kamatmentes hitelt biaosit ktildnfdle energiahatdkonys6gri c6lra, flitdsi rendszerre,

szigeteldsre, nyikiszar6k cserdj6re, amire gyakorlatilag majdnem mindenki tud erre p6ly6zni.

Tehitt az el6terjesztdsb6l f<ik6nt 6n azt a kdvetkeztet6st vontam le ebb6l, hogy gyakorlatilag a

rdgi m6don, a helyi trimogat6s f6lig-meddig 6rtelm6t vesztette, andlkiil, hogy valamilyen

m6don egy vissza nem t6ritend6 tilmogat6ssal ne tudniink kiegdsziteni ea a tiimogat6st. En

javaslom, ds az ekiterjesa6s is en<il sz6l, hogy hatarozzunk meg egy olyan k6z6rdekri cdlt, 6s

itt a koz€rdekri c€L, az akdmyezetet szeffryezd liit6si m6dnak a megszUntetdse, amely en tgy
gondolom, hogy mindenkit, rendkiviil egf6szt irritdl, miisr6szr6l pedig a hrit a Kerwiirosunk

leveg6j6t is jelenttis mdrtdkben szennyezi az, aki vegyes tiizel6ssel fiival, ne adj' Isten,

szemdttel, de azt ugye egydbk6nt is titos, de hdt sajnos csak el6fordul az, hogy, hogy ilyen

kazrinban ezt is 6getnek, hogy ezt vdglegesen sziintesse meg. Ehhez a rendeleti javaslat

100.000.- Ft vissza nem t6ritend6 t6mogatrist, 6s att6l fiigg<ien, hogy milyen dsszegben

szeretnd ezt elv,gedetn ezt a v6gleges megsziintetdst, kamatmentes hitelt biaosit, igy a kett6

egyiitt. Iin rigy gondolom, hogy pr6b6ljunk meg ezen az iton a jdv6 6v januarj6t6l hat6lyba

l6pett rendelettel elindulni. Es nem tudjuk, hogy erre mennyien fognak pdlyriani,6n bizom

3NAPIREND:
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abban, hogy, hogy lesz 16 jelentkez6. Mar azt gondolom, hogy, hogyha m6g prir is lesz, az is -
hogy rigy mondjam - el<iny, 6s el6rel6pds a normillisabb kdmyezetiink irriny6ba. Kdszdncim

sz6pen!

KOVACS PETER

Kdsz6nrim sz6pen! Els6 kdrdezti, Abonyi Jrfuros K6pvisel6 Ur! Parancsoljon!

ABONYI JANOS

Kdszdndm a sz6t, Polg6rmester Ur. Aa szeretndm megkdrdezni Alpolgiirmester Ur, hogy

kdsztlt-e valami, valamilyen modellszitnitrls, hogy kdriilbeltil milyen k<ilts6geket jelent ez a,

egy ityen mit tudom 6n, m2-re kivetitve ez a, ez a trimogat6s, illetve a korszeriisit6s, ds annak,

annak milyen hrlnyad6t drinti ez a, ez a tirnogal{s? Ez az egyik. A mrlLsik, hogy nem, nem

tartja-e Alpolg6rmester Ur tril sziiknek an a, ad a kdrt, aki, aki szerepel a, szerepel a

rendeletben, mert 6n kiszrimolgattam itt, azok pitlylzhatnak, azok a kertileti 1ak6k, akiknek az

dtlagidvedelme 71.250.- 6s 142.000.- Ft kdzdtt van. Tehit nem tudom, hogy ez a, ez a, ez a

jdvedelem a rendelkez6 rdteg6, aki ezt a, en a terhet ftil tudja vdllalni. Kdszdndm sz6pen!

KOVA PETER

Kdsz6ndm sz6pen! Kdvetkezo kdrdezo Mizsei L6szl6, illetve iigyrendi javaslata van, vagy

mint bizottsdgi, akkor vrirjuk meg a kdrd6skdrdket, j6? Tovdbbi k6rdeztit nem l6tok, az

el6terjesa6nek van lehet6s6ge vAlaszadasra, parancsoljon!

DR. CSOMOR ERVIN
Kdszdndm szdpen! Ahogy itt ugye a modellszrfunitris volt az els6 kdrd6s a k6pvisel6 Urnak,

hogy ez kdr0lbeliil mennyibe, mennyibe keriil. Ez ugye nagyon v6ltoz6, mert fiigg azdrt

nyilvritrval6 a lak6s alaptenilet6t6l. Tehrit, hogyha valakinek egy szob6s, szoba-konyhris

lakdsa volt, az teljesen milLs, minthogyha valakinek tdbbszobds, akriLr egy r6gebbi 6piilet 6s ott

minden szobdba be szeretnd vezetni. Egy nagyon fontos dolog van, ennek utdnan6ztiink, ez a

hatilyos szab6lyoz6s szerint, [j konvektoros flitdst nem lehet bevezetni. Tehet abban az

esetben lehet csak, ha valakinek rdgi konvektora volt. Es aa kicserdlheti [jra, de fjonnan csak

most miir ezt a zin1Jendszeni ftitdst lehet bevezetni, amely, amely, tehit ez a zdrtrendszeri, ez

pontosan erurek a neve, ez! kdrtilbeliil, minim6lisan dn tgy gondolom, hogy ez egy ilyen
400.000.- Ft-t6l indul egy valakinek, de ez mondom, ftigg, tehAt ez egy teljesen elt6r6, hogy

valaki egy szob6ba akarja bevezetni, ds teljesen m6s ennek a nagysdga. A, meg h6t

nyilviinval6an fligg att6l, hogy milyen fajta tiizel6berendez6st v6lasa. Ifi is van Trabant, meg
Mercedes, tehtt az egyik olcs6bb, a mdsik j6val dnigribb. Megndzttik, ez t6bbszrir6s

rirkiildnbs6g is lehet, akar kdzte. Meg h6t nyilv6n milyen kivitelez6t vilaszl, Ieh6l ez, ez

nagyon sokf6le lehet. A mdsik dolog, hogy milyen kdr tud ene p6lyrizni, itt ugye a jdvedelmi
viszony. Nyilv6nval6an kell, hogy legyen egy olyan alacsonyabb, teh6t kell, hogy legyen egy

alap, hogy legyen valakinek annyi jdvedelme, hogy a kamatmentes tiirnogatAsnak aa a

visszafizetend6 rdsz6t vissza tudja fizetni. Teh6t, hogy mondjam, munkandlkiiliek az€rt, vagy
akinek nincs, @h t ez adott. Az, hogy ftils6k6nt, hogy milyen hat6rt hatrfuozunk rneg, ez
igaz6ndib6l d6nt6s kdrd6se. Nem tudjuk, hogy ez most igy, igy j6 lesz-e? Ha van K6pvisel6
Umak javaslata, hogy ez enn6l legyen magasabb, szavazzunk r6la, dn nem vagyok ellen6re,
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mert igazandib6l rigyis lesz egy pitlyiaat, ugye majd a kdltsdgvetdsi rendeletiinkben

meghatarozzuk erre a keretdsszeget, 6s akkor a pllyizal alapjin az Eg6szs6giigyi 6s Szoci6lis

Bizotts6g fogja ea majd elddnteni.

KOVACS PETER

Kdszdndm szdpen! Hozzrisz6lasokl El6sztir a Kdmyezetv6delmi Bizotts6g elndke, Mizsei

Lriszl6, parancsoljonl

MIZSEI LASZLO
Kdsztindm! A Kdmyezetv6delmi Bizottsrig egy el6g tartalmas yilabdn tiltgyalia az

eloterjesztdst 6s azzal a kieg6szitdssel javasolja a Budapest Frivriros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtletdnek, a kdmyezetet szennyezo fiit6si m6d megsziintetdsdhez

nyujthat6 helyi trfunogauisr6l sz6l6 jelen esetben targyalt el<ite{esZds, pontosabban rendelet
megalkot6s6t, hogy a t6mogatris ig6nyelhet<i legyen egydb alternativ flitesi m6dok
bevezetds6hez is. N6hriny sz6t sz6ln6k arr6l, hogy a bizotts6gban milyen indokok mertiltek fdl
ezzel kapcsolatban. Az6rt hoauk ezt a hat{rozatol, mivel tdbben is rigy gondoltuk, hogy a

XXl. szAzadban m6r nem igaziin nevezhet6 ajrinlottnak p6ld6ul grizfiit6sre val6 iitt6r6s, m6g
annak ellen6re sem, hogy a gdzf,it6s jelen esetben kevesebb karos anyagkibocsiitAssal jilma,
minthogyha fosszilis anyagokal dgetndnk el, vagy esetleg akrir a legrosszabb esetben a
szemetet is. Viszont feltdtlentil j6 lenne, hogyha nemcsak griZ lehetne ezzel kapcsolatban

flit6srendszerben bevezetni, nagyon sokfele mas elj rir6s is l6tezik. Geotermikus megold6sok,

hocser6l<is eljrirasok, elektromos llit6si rendszerek. Ezek mind javasolhat6k, ds val6sziniileg

bele is vehet<ik. Viszont az is ftilmer[lt, hogy nagy val6szinrisdggel ez a jdvedelmi s6v nem

teszi majd lehet6v6 azt, hogy nagy mennyi...iz6 sok rillampolgar igdnybe vehesse majd a

tamogat6st, ugyanis nagyon lecsdkkenti, leszrikiti ennek a sdv, tehdt ez a si*, ez tagyon
leszrikiti azoknak a kdrdt, akik igdnybe vehetik. Raadrisul ez egy nagyon 6tfog6 dolog.

Nagyon nem lesz 16 el6g prlr 100.000.- Ft, hogyha valaki g5zrendszert ak ftilfjitani, teh6t

gizt akar p6ld6ul bevezetni, r6git lecser6lni, az, akit milli6 ftrldtti dsszeg is lehetne, de erre

majd m6g kit6rek. Tehrit a bizotts6gban ezek hangzottak el 6s javasoljuk, hogy egy6b fiitdsi

m6dok bevezetds6hez is lehessen igdnybe venni ezt a liLr\ogatest, 6s ezt kdretik az

el6terjeszt6t, hogy vegye be a rendeletbe. K6szdn6m.

KOVACS PETER

Kdszdndm szdpen! Kdvetke zo hozz6sz6l6 Abonyi J6nos, K6pvisel<i Ur, parancsoljonl

ABONYI JANOS
K6szdndm sz6pen! Vannak olyan tipusri tapasztalatok, hogy mondjuk egy 56 m2-es, | + 2 f€l

szobiis lakasba ez a ztrtfitesi m6d, amit Alpolgrirmester Ur is emlitett, ott a tervezdssel, a

Griamtvek 6tv6tel6vel anyagk6ltsdggel, munkadijjal egyiitt milli6 fttl6tti t6tel, rigyhogy 6n,

6n, 6n az javastom egy6bk6nt, hogy ezt a, ezt a fels6 jdvedelemhatrirt ezt emeljtik meg 250

Yo-ra. Mdg az sem olyan irdatlan nagy, mert ha, tess6k?

DR. CSOMOR ERVIN
200+61-500-ig!
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ABONYI JANOS
250-500-ig, 6n azt mondom, hogy 250-t6l-750-ig. Igen! nem, mert ha 7-tel beszorozzuk, a

28.500.- Ft-os nlugdijminimumot, m6g ott is 150 ds 200 kdzdtt van az egy fdre es<i

jdvedelem, aa sokkal rerilisabbnak tartom, hogyha ebb6l a kdrb6l jelentkezni fognak, mint a,

mint az, als6, als6 szegmensbol. Ugyhogy ea biaos. hogy tifunogatom. Azt pedig, azt pedig,

amit, amit Mizsei Ur mondott, teh6t a h6szivatq'i, 6s egy6b, egy6b alternativa, azok pedig

tdbbsz6r<is6be kertilnek. Lehet ezen gondolkozni, meg vdgig, v6gig lehetne gondolni ilyen

pr6brikat, de, de mondom, ott, ott irdatlan dsszegek vannak. Ea az ut6bbi id6ben ebben

el6gg6 beleistam magam. Ugyhogy azt, arra, arra ilyen tipusir pdlyrizatot kiimi, akarunk

kiimi, akkor itt a tiirnogat6si d,sszeget biaos, hogy meg kdne sokszoromi. Kdszcindm.

KOVACS PETER

K6szdndm sz6pen! Kdvetke zo hozzlsz6l6, Mizsei L6szl6 K6pvise16 Ur, parancsoljon!

MIZSEI LASZLO
Kdszdndm! Azzal kezdenem, hogy gyakorlatilag az |Jtny j6! Teh6t, az, arni a keriiletben

idonkdnt tapasztalhat6 ldgszennyezetts6g ter6n, az egyszetien katasarof6lis, 6s az abb6l

fakadt, hogy igenis a kertiletben vannak olyan polgdrok, akik nem engedhetik maguknak meg,

m6g ma sem, hogy grizzal ftitsenek. Sajnos el6g sokan vannak ilyenek. Ez az egyik r6teg a

keriiletben, akire szabva van ez a rendelet. Azt kell, hogy mondjam, hogy <ik 6ltal6ban nem

tudnak annyit rrisz6nni a csal6di hazuknak a flit6s6nek a korszenisit6sre , meg ezzel a

tiiLrnogat6ssal egytitt sem, hogy ezt meg tudj ak engedni maguknak. Ez egy nagyon komoly

beruhaz6s. Azt sem mondan6m, hogy a fdval val6 tiizel6s p6ldAul az egy, az minden esetben

egy k6myezetszennyezo, vagy, vagy kdmyezetszennyez6bb frit6si m6d, mint a Einzal l6rt6no

fiit6s. Ugyanis egy felmilli6s beruhazrissal egy olyan tdmegk6lyhdt lehet csin6lni m6r,

csin6ltatni egy lak6sban, ami egy kisebb csakidi hiizat komplett befiit, 6s harom hasrib f6val

gyakorlatilag k6t napra be lehet vele fliteni. Tehrit annak a hatilsfoka m6g jobb a gazflitdsndl

is. Tehrit nem mondan6m an, hogy mindendron a faflitdst kell visszaszoritani. Viszont, most

is vannak a keriiletben olyan tertiletek, ahol a gtn bevezet6se az6ltal akad6lyozott, hogy az

utcriban p6ld6ul nem lehet bevezetni alacsony nyom6sri gtavezetdket, mert m6s milszaki
prob[6m6k vannak. Vagy pdld6ul vannak olyan emberek, akik eleve nem tudj iik maguk
elintdmi azt, hogy gifut vezessenek be. Hosszritrivon a giu egy6bk6nt egy el6g bizonltalan
dolog. Nagyon gyorsan megemelkedhet az itra, hogyha netiin-t6n rossz szerz<iddst kdttink
valahonnan. A fatiizel6s, vagy az altemativ vegyes tiizelds, az mindig olcs6bb lesz a gttzrrl,
most is az. Nagyon sokan azdrt velasztjAk ezt. AA meg nem tartom val6sziminek, hogy aki
6pp, hogy csak most megengedheti mag6nak, azt, hogy a giia bevezesse ezzel a t6mogatiissal,
lemondjon an6l, hogy vegyes ttizel6st alkalmazhasson kds6bb, mert itt az eloterjesztdsben az

van, hogy le kell kdtni ea a rendszert, ds meg kell sztintetni az ene val6 alkalmassdgot. Teh6t
nagyon el fognak gondolkozni azok, akik azt mondj rik, hogy na, most, 6pp, hogy ki tudok
kdhtlgni valamit, annyit, hogy a gilzt bevezessem, ds hogy kifizessem, de, hogy le is mondjak
an6l, hogy ezutilLn X, 1-2 dven beliil visszaldpjek, hogyha nem tudom fizetni? Mert olyan
anyagi helyzetbe kertil<ik? Teh t ad kell, hogy mondjam, hogy a rendelet, mint olyan maga
trimogathat6, csak a cdlj6t nem tudom, hogy mennyiben fogja el6mi. SzriLrnit6saim szerint 1-2

100 f6, j6, hogyha 100 f6re vonatkozik a kertletben, aki ea el6rhet, ds ea be fogja v6llalni.
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Erdemes kiterjeszeni a hat6ly6t altemativ flitdsi m6doka. Epp a bizottsdgnak az egyik tagja

vetette fill azt a frit6si m6dot, ami egy6bkdnt mriktidik, hogy elektromos napelemmel

termelnek rfuamot,6s ulina bent flit6panelekkel h6vd alakitjdt. Ez egy nem is olyan tulzottan
dr6ga rendszer. Tehdt ezt p6ldriul meg lehetne oldani. Ez nem egy kis er6mli rendszer, teljes

aramelkitasra 6s h6l6zatra val6 visszatermeldssel, hanem csak arra sz6l, hogy a fiitdst
megoldja, vagy rdsegitsen. Ez p6ld6ul nem egy eldrhetetlen iirurendszer. Es mrir altemativ ds

sokkal fenntarthat6bb, minthogyha grizt 6getiink, mert abb6l is csak szdn-dioxid lesz, ugyib6r.
Tehiit 6n javaslom ezt a, tiimogatom e^ a rendeletet, hogy fogadjuk el, csak egyrdszt
m6dositani kellene ftilfeld pdld6ul ds tartok t6le, akdr lefeld is azokat a hatrirokat, akik
hozziif6rhetnek majd a krilcsdnhciz. Mrisrdsa meg tdnyleg ki kell terjeszteni ea altemativ
Ilitdsi m6doka is. Kdszcindm.

KOVACS PETER
K6szdndm sz6pen! Tov6bbi hozzirszolot nem kitok. Az el6terjeszt6 kivrln zarsz6t mondani,
illetve h6t nyilvan nyilatkozni a m6dosit6 javaslatr6l. Parancsoljon!

DR MOR ERVIN
igy van, igy van! En k<iszdndm szdpen mindenkinek a konstrukt iv hozzitAllasil1 elthez az
el6terjeszt6shez. Abonyi Ur, illet6leg h6t most a vdg6n, hrit Mizsei Ur is ugye emlitette ds

ftilvetette, hogy a ugye a j6vedelmi s6vot a ftils6 r6szben egy picit fdljebb k6ne tolni. Itt ugye
erre konkr6tan Abonyi Umak voltjavaslata, ugye 750 %-ban. Nekem az a vdlem6nyem, hogy
mivel rigyis, ugye a bizottsrig fog err6l ddnteni, jelen pillanatban ezt nem tudjuk, de sz6lnak
6wek az mellett, hogy lehetsdges, hogy nekik van ebben a dologban igazuk, rlgyhogy 6n

Abonyi Ur javaslatat befogadom a m6dosit6 javaslatiit. Ami pedig, hogy eg6szitstik ki
altemativ flitdsi m6dra is, ugye az MFB hitelben ezt ugye ig6nybe lehet vervi. Ezt az

altemativ flitdsi m6dot 6s nem zarja ki azt, mivel ugye az dn elk6pzeldsem szerint is, az

el6terjesztds elk6pzeldse alapjrin ugye itt a ink6bb az alacsony, vagy kdz6pjdvedelemmel

rendelkez6 szemdlyeke terjedne ki ez a, ez a, ez a tianogatris, ds hogyha egy ember is

palyitzik 16, azt gondolom, hogy mrir az is nyeresdg, hogy az az egy ember sziintette meg

v6glegesen a vegyes ttizeldsri kdlyhrijrit, ds mondjuk a kcimy6ken l6v<i 3 utca nem fuldoklik,

pdld6ul fiistben. Es sajnos, ugye itt emlitette, hogy, hogy nehdz lesz lemondani a vegyes

ttizel6sii krilyhijar6l, val6ban nehdz lesz, de ez a jtivo ritja, teh6t, hogy mondjam, a cs6bitiis az

nagyon er<is. TehAt dn rigy gondolom, hogy ahhoz meg ne adjunk tAmogat6st, hogy valaki,

mint l6tjuk, hogy egy csappal elzriLrj a ugye a vegyes ttizel6sti kaztl;.ji.J, amikor m6g nincsen

annyira meleg, akkor, a, vagy hideg kint, akkor az innen, onnan, iunonnan $sszeszedegetett,

ne adj' Isten, festett fiival beftit, majd aztiin, amikor mrt egy kicsit lehril az ido, akkor

bedurrant a gtaba. Tehet azt gondolom, hogy ezt el kellene felejteni, 6s val6ban az lenne a

c6l, hogyha mar dnkormrinyzati tAmogatest nyrijtunk ehhez, hogy ezt vdglegesen sztintesse

meg. Es val6ban az lenne a c6l, hogyha valaki, 6s ezt pr6briljuk prefer6lni?, hogyha idejrin

6rdekl6dni, akkor ehhez ugye adunk javaslatot, hogyha valaki vltlaszl kazint, akkor olyan

kazdnt v6lasszon, amelyet kds<ibbiek sorrln lehet bciviteni pdldriul napelemmel. Mert ugye

egyik tipusrit lehet b6viteni, m6sik tipusrit nem lehet. Teh6t, hogy olyat kellene v6lasztani,

mert v6gtil is val6ban ebben egyetdrtiink , hogy ez ajovo utja, hogy, hogy, hogy legyen min6l

tdbb napelem. Ati ezt szeretnd, az pedig pirlytazon a Magyar Fejleszt6si Banknak a hitel6re.
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Teh6t summa-summarum, kdszdndm mindenkinek a hozzirsz6li.sritl, ezzel a m6dosit6 javaslat

befogad6s6val k6m6m akkor a testtiletet, hogy ezt itt fogadjuk el. Ktiszdndm sz6pen!

KOVACS PETER

Kciszdndm szdpen! Hatrirozathozatal kdvetkezik. Az el6tet'esads 2. oldalAn tal6lhat6 rendeleti

szdveget nem olvasom fiil. Az eloterjesao befogadta Abonyi Ur m6dosito javaslatiit, igy

ezzel egyiitl tenn6m ftil szavaz6sra a rendeleti szd,veget. Aki ezzel egyetdrt, k6rem, igennel eZ
jelezze. Szavazzunk! Ktiszdncim sz6pen! A Kdpvisel6{estiilet 16 igen, 0 nem, 1 tart6zkodds

mellett elfogadta a rendeletet.

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testiilete megalkotja a kdmyezetet szennyez6 flit6si m6d
megsztintetds6hez nyrijthat6 helyi trlmogat6sr6[ sz6l6

3012017 . (XI.21.) dnkormdnyzati rendelet6t.

(16 igen, 0 nem, 1 tart6zkodds)

Budapest F6vf ros XVL keriileti 6nkormrinyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

3012017. (XI.2l.) tinkormdnl,zati rendelete

a ktirnyezetet szennyez6 fiit6si m6d megszfintet6s6hez nyrijthatri helyi timogatds16l

Budapest F<ivriros XVI. keruleti Onkorm6nyzat K6pviseldtestiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk
(2) bekezd6sdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hatriskdr6ben 6s a Magyarorszig helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. g (1) bekezd6s 11. pontjriban
meghatrirozott feladatk6r6ben eljarva a kdvetkezoket rendeli el:

. I. Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

l. A rendelet hatdlya

(1) A rendelet szemdlyi hatdlya a Budapest F6v6ros XVI. kertilet teriiletdn lak6- vagy
tart6zkod6si hellyel rendelkezl az Ewopai Uni6 tagellamainak dllampolgiiraira,
valamint a leteleped6si engeddllyel, vagy 6lland6 szem6lyazonosit6 igazolv6nnyat
rendelkez6 ktilftildi szem6lyeke (tovdbbiakban: k6relmez6) terjed ki.

(2) A rendelet targyi hatrllya kizal.6lag a Budapest F<ivaros XVI. keriilet teriilet6n
talllhat6, az ingatlan-nyilv6ntartilsba bejegyzett azon ingatlaffa terjed ki, amely

l.s
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kcimyezetszennyez<i flit6si m6ddal rendelkezik,6s amelyben az (1) bekezd6sben
meghatarozott szemdly az ingatlan tulajdonosak6nt legallbb 1 6ve rendelkezik
lak6- vagy tart6zkoddsi hellyel.

2. Ertelmezl rendelkez6sek

2. S E rendelet alkalmaziis6ban

Ktirnyezetet szennyezd fiit6si m6d: f6val, sz6nnel, olajjal tdrtdno flit6s, vegyes
ttizeldsii flit6si m6d.

Ffft6skorszeriis it6sz gizzal tcirtdn6 flitds kialakit6sa, beledrtve a sziiks6ges
terveztet6s, enged6lyeztetds, szerelvdnyek, anyag, kivitelezds, helyrerillitrisi
munk6latok kdlts6geit, valamint a kdrnyezetet szennyez6 {iitdsi m6d vdgleges
megsztintet6sdnek kdlts6geit.

Ktirnyezetet szennyez6 fiit6si m6d v6gleges megsztintet6se: fa-, sz6n-, olaj-,
vegyes tiizeldsri flito berendez6s v6gleges megsztintet6se (lebontrisa,
felszilmoliisa).

I

2

3

3.S

II. Fejezet
A t{mogatds felt6telei

3. A tdmogatis jogcime

A hetyi trlmogatiis kizArolag a kdmyezetet szernyezo flitdsi m6d vdgleges
megszrintetdse c6ljib6l elv6gzend6 llit6skorszer[isit6shez n]ujthat6. A
flit6skorszenisitds kdlts6gekdnt tiimogates nyrijthat6 a gi"z,uzemt fiit6si m6d
ki6pit6s6hez kapcsol6d6

terveztetds ds engeddlyeztet6s k6lts6geire,
sziiksdges kivitelezdsi munkrlk k6lts6geire (anyag ds munkadij kdlts6gek),
a korszenisitdshez kdzvetleniil kapcsol6d6 helyre6llitis kdltsdgeire.

4, $ Nem ny.rjthat6 helyi trimogatris, ha a k6relmez<i

a) illetve a hiatartisdbut vele egytitt 6ki szem6lyek egy f6re jut6 havi nett6
dtlagjrivedelme az 6regsdgi nyugdij mindenkori legkisebb risszeg6nek
(tovrlbbiakban: nlugdijminimum) 250 %-6t nem haladja meg vagy a

nyugdijminimum 7 50 Yo-dt meghaladja.

b) a k6relem benyujtesAt megel6z6 8 6ven beliil helyi tamogatasban r6szesiilt,
kiv6ve ha annak teljes 6sszeg6t a kdrelem benpjt6s6ig visszafizette.

c) a kdrelem benlujt{is{it megel<iz<i 8 6ven tril helyi trlrnogat6sban r6szesiilt 6s

annak teljes 6sszeg6t a szerz<iddsben rdgzitett hatiiridcire nem fizette meg.

a)
b)
c)
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d) nem a val6siignak megfelel6 adatokat kdzdlt.

4. A tdmogatds m6rt6ke, feltdtelei

5. $ (1) A helyi t6mogatiis kamatmentes k6[cs6nb6l ds vissza nem t6ritendo trimogatrisb6l
6ll.

(2) A kamatmentes k6lcsdn mdrt6ke a flit6skorszenisitds elszrfunolhat6 kiad6sait
tartalmaz6 kdlts6gvet6sben szerepl6 dsszeg 50 %-6ig terjedhet, de m6rt6ke
legfeljebb 500.000.- Ft.

A vissza nem t6ritend6 uimogat6s m6rt6ke 100.000.- Ft.

Helyi trirnogat6s akkor nytjthat6, ha a k6relmez6 6s a vele egy h6aartasban 6l6k
k€szpdnz megtakaritisa a (3) bekezd6sben meghatiirozott vissza nem t6ritend6
tamogatas 6sszeg6vel eg).utt, a (2) bekezd6s szerinti kdltsdgvet6sben
meghatarozott dsszeg 50 %o-61 eldri.

(3)

(4)

6.S

III. Fejezet
Elj6r{si szabilyok

5. A pilyizati eljdr6s kiirisa, az ig6nyl6s rendje

(1) A helyi tdmogatrls ir6nti k6relmet az Eg6szsdgtigyi ds Szocirllis Bizottsig (a

tovribbiakban: Bizotts6g) 6ltal kiirt pAlyir;at alapjrin minden 6vben januar 1. napja
ds marcius 3 l. napja kdzdtt lehet benyrijtani.

(2) Hetyi tdmogatrisra maximum az Onkormri.nyzat kdlts6gvet6sdben e cdlra
meghatfuozott <isszeg haszndlhat6 fel.

(3) A helyi t6mogatrisra iranyul6 k6relmet az (l) bekezddsben foglait hatriLrid6n beliil a

Budapest XVI. keriileti Polgrlrmesteri Hivatalban kell benyijtani. A hatarid6
elmulasztiisa esetdn a Bizotts6g a k6relmet 6rdemi vizsgdlat n6lkiil elutasitja.

(4) A k6relemhez mell6kelni kell az aldbbi iratokat:

a) a kdrelmez6 ds a vele egy hAztartesban 6lok rendszeresen mdrhet6 havi nett6
iitlagj<ivedelm6nek a k6relem benytjtisit kdzvetlentil megel6z6 h6rom havi
igazokis6t, ha van, a kiilfdlddn szerzett jdvedelemrol sz6l6 igazoliist, 6nad6z6
eset6ben a Nemzeti Ad6- 6s Viimhivatal eltal ki6llitott kdrelem bead6s6t
megel6zo 6we vonatkoz6 jdvedelemdnek igazol6s6t;

b) a 16. 6letdv6t betdlt6tt tanul6(k) vonatkozds6ban nappali tagozatos
jogviszonyt igazo16 iskolakitogatasi igazol6st;

c) a fiitdskorszenisitds tervezci vagy kivitelez6 6ltal k6szitett kdltsdgvet6s6t;

d) a p6nzbeli megtakaritast hitelt 6rdeml6 m6don bizonyit6 igazol6st;

e) nyilatkozatot arra vonatkoz6an, hogy az Onlormrlnyzat a tdrvdny keretei
kdzdtt a szem6lyes adatait - melyet az Onkorm6nyzat a t6mogatas
elbir6lisahoz k6r - jogosult kezelni 6s nyilvrlntartani.
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6, A k6relem elbirdl6sa

(1) A helyi t6mogatas iriinti k6relmet a Bizotts6g a piiyiuat lej6rt6t kdvetS hatvan
napon beltl bir6lja el. A Bizotts6g hatitrozata ellen az drtesit6st kdvet<i l5 napon
beltil a K6pviset6-testtilethez lehet fellebbezni.

(2) A Bizotts6g a kdrelem elbirriliisa elott kdmyezettanulmrlnyt, helyszini ellenorz6st
k6szittet.

(3) Az Onkormanyzat 6s a helyi trimogatrisban r6szes[16 irasbeli szerz6d6st kdt.

(4) A helyi t6mogat{is felhasznrll6s6val megval6sitott {iit6skorszenisit6sre a ta(ozas
teljes visszafizet6sdig jelzdlogjogot kell bej egy ezletni az Onkorm6nyzat javiira.
Az ingatlan 6rtdkesitdse eset6n az drt6kesit6st az Onkormrinyzatnak a t6mogatotl
szem6ly kdteles bejelenteni 6s egyidejrileg igazolni, hogy az ingatlan [j
tulajdonosa a t6mogat6s visszafizetesdt 6tv6llalja. Atv6llal6si nyilatkozat
hiany6ban a tamogatott szemdly kdteles a tartozris egydsszegri visszafizetdsdre. A
jelzilogjog bejegyz6sdhez sziiksdges dokumentumokat a t6mogatott szem6ly
kdteles beszerezni 6s annak esetleges kdltsdgeit viselni.

(5) Az 5. $ (2) bekezdds6ben meghatarozott keretd,sszeget meghalad6 piiyinati igdny
esetdn a Bizotts6g az egyedi 6lethelyzet figyelembev6tel6vel - mdrlegeldsi
jogk6rben eljdrva - birrilja el a p|lyiaatokat.

(2) A 6. $ (4) bekezd6s c) pontja szerinti kdlts6gvet6sben szerepl6 korszenisit6si
munkelatokat a t6mogatisban r6szestil6 szem6ly a szerz6d6s megkdt6s6t6l
szemitott egy 6ven beltil kdteles elv6gezni 6s bejelenteni a BizottsAgnak. A
tiimogatott kdteles tovdbbd a korszenisitds kdltsdgeit igazoli sztrrnlit vagy
szdmliikat bemutatni ds annak kiegyenlit6s6t igazolni.

(3) A tdmogat6s jogszeni felhaszn6liis6t, a tervezetl 6s t6mogatott korszeriisitdsi
munk6latok elvdgzdsdt a Bizottsrig a Polgdrmesteri Hivatal ftjan
kdmyezettanulmiiny soran ellen<iriaeti, 6s errol igazoldst 6llit ki a kdrelmez6
16szdre.

(4) Amennyiben a korszenisit6si munk6latok a (2) bekezddsben foglalt hat6rid6n
beliil nem fejez6dnek be, a Bizottsrig a (2) bekezddsben foglalt hatririd6t - a

tiimogat6sban r6szesiil6 k6relm6re, mdltanyolhat6 indokok alapjrln - legfeljebb 6

h6nappal meghosszabbithatj a.

(5) A kcimyezetszennyezo ftit6si m6d v6gleges megsziin6s6t a Bizousiig a
Polg6rmesteri Hivatal ritjrin a tiimogatris teljes id6tartama alatt (a tAmogat6s teljes

6sszeg6nek visszafi zetdsdig) ellen<jriztetheti.

(6) A kdmyezettanulmrinyok, helyszini ellen6rzdsek v6gz6se soriin a tAmogatasban

rdszesiil<i egyiittmiikddni kdteles.

(7) A helyi t6mogatils dsszegdt legfeljebb 5 6v alatt havi egyenlti r6szletekben kell
visszafizetni. A visszafizet6s kezd6 idopontja a (3) bekezd6sben foglalt igazolas

ki6llit6s6t kdveto h6nap elso napja.

7, A t6mogat{s felhaszndl6sa 6s visszafizet6se

8. S (l) A helyi trtunogatas csak e rendelet 3. g-6ban megjel6lt c6lra haszniilhat6 fel.
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(8) A Bizotts6g a tdrleszt6s id<itartama alatt egy alkalommal hat h6napig terjed6
fizetdsi halaszt6st enged6lyezhet, ha a t6mogatrisban rdszesitett 6s a vele egy
hdztart{isban 6lok megdlhetds6t, l6tfenntart6sdt a r6szletek visszafizetese
6tmenetileg vagy tart6san veszdlyeaeti.

(9) A Bizottsrig a helyi tAmogatris hritraldv<i trirleszo rdszlet6nek visszafizet6s6tol a
tiiLrnogatiisban 16szesitett k6relmez<i elhal6loz6sa esetdn eltekinthet, amennyiben a
visszafizet6sre kdtelezett 6s a vele egy h6ztartrisban dl6k megdlhet6s6t,
ldtfenntartAs6t a rdszletek visszafizetdse 6tmenetileg vagy tart6san vesz6lyezteti.

9. $ (1) A helyi t6mogatrlsban r6szesitett a helyi t6mogatrist vagy annak hritral6v6 rdszdt a
Polgriri Tdrv6nykdnyv szerinti k6sedelmi kamattal ndvelten kdteles egy
dsszegben visszafi zetni, ha:

a) a val6s6gnak nem megfelel6 adatok kdzl6s6vel jutott a t6mogatashoz,

b) ha egyiittmrjktjd6si kritelezetts6gdt megszegve a k<imyezettanulmrinyok,
helyszini ellen6rz6sek vdgzdsdt akad5,ly ozza,

c) a helyi tdmogatas felhaszn6las6val ftit6skorszenisitett lak6st r6szben vagy
egdszben nem lak6s cdljAra hasmdLlja, vagy ad mrlsnak lak6s vagy nem lak6s

c6ljrira dtengedi vagy b6rbe adja;

d) a flitdskorszenisit6s sor6n, a kdmyezetet szennyez<i ftit6si m6d nem kertil
v6glegesen megszrintetdsre, vagy a t6mogat6s id6tartalma alau visszaiillitdsra
kertil.

(2) Amennyiben a helyi tamogat6sban rdszesitett szemely a rdszletfizetdsi
kdtelezetts6gdt irAsbeli felsz6lit6s ellen6re hrirom havi tdrlesztri r6szlet
vonatkoz6s6ban nem teljesiti, abban az esetben a teljes fennmarad6 dsszeg
azonnal, egy dsszegben esed6kess6 v6lik.

(3) Az (1) 6s (2) bekezddsben szabdlyozott visszafizetdsi kdtelezettsdg a kamatmentes
kdlcsrin 6s a vissza nem tdritend6 t6mogat6s formdjriban nytjtott helyi trfunogatris
6sszeg6re is kiterjed.

IV. Fejezet
Zd16 rendelkez6sek

10. s (1)

(2)

Ancsin Lriszl6
jegzd

Zirad6kt
E rendelet 2017. 6v november 21. napjin kihirdet6sre keriilt.
Ancsin l-{sz16
jegyzd

E rendelet 2018. januriLr 1-j6n l6p hat6lyba.

A rendelei hat6lybal6pds6vel egyidejtileg hatrily6t vesai Budapest F<ivdLros XVI.
Keriileti Onkormiinyzatnak a lakdsdpit6s, v6srirtds 6s feltjit6s helyi trimogat6sar6l
sz6l6 212009. (1. 27.) rendelete.

Kovdcs P6ter
polgdrmester
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Altal6nos Indokol6s

A rendelet a kdmyezetet szernyezo, korszenitlen liit6si m6d megsziintetdse c6ljrib6l keriilt
megalkotiisra, a lakoss6g flitdskorszenisitdsre iran).ul6 tcirekv6s6nek dsztdnzdse ds tdmogatrisa
cdlj6b6l.

R6szletes indokolls

r.$
A rendelet hatilyrir6l rendelkezik.

2.S

Ertelmez<i rendelkezdseket foglal mag6ba.

3. - 4.$

A t6mogatAs igdnybevdtel6nek jogcim6t, valamint jogosultsdgi felteteleit hatriLr ozza meg.

s.s

A helyi Lirnogatas m6rtdk6t 6s felt6teleit tartalmazza.

6.- 7. S

A p6lyinati eljriLr6s rendjdt (pdlyazat kiir6srit, t6mogat6s igdnyl6s6t, elbir6l6s6t) szabAlyozza.

8.- e. $

A tAmogates felhaszn6l6sar6l 6s a jogosulatlanul igdnybe vett t6mogat6sra vonatkoz6
szabdlyok6l rendelkezik.

10.$
261 6 r endelkezfseket tartalmaz.
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KOVACS PETER

Igy ezt a napirendi pontot le tudtam zriLrni. Soron kcivetkezik 4. jelzett:

4 Javaslat a XVI. kertileti tiirsashazak 6s lakrisszcivetkezeti
lak66piiletek fehijit6sanak pdnziigyi t6mogat6sar6l sz6l6
rendelet m6dositas6,ra
El6teriesao: Szasz J6zsef alpolgrirmester

VA PETER

Parancsol jon Alpolg6rmester Ur!

SZASZJO EF

Kdszdndm a sz6t, Polg6rmester Ur. T6nyleg csak egy rdvid kieg6szit6st fiizn6k az

el6terjesadshez, ugye ez a megldv6 rendeletii,nk, kdt fut6 p6ly6zathoz kapcsol6dva 6s annak

eddigi tapasaalatai alapjrin pont az eloz6 napirendhez 6rkezett javaslatokkal dsszhangban

ndvelndnk a pllyiaalol hozzAfdroknek a kdrdt. Illetve a mar benyrijtott pirlyiaatoknii az

elsziirnolassal kapcsolatos lehet6s6geket pluszba beemelndnk egy kitdtelk6nt a rendeletben,

hogy az cinhibdjukon kiviil, hatarid6b6l kicsrisz6 ptrlyinatok ne essenek kutba. Err6l sz6l a

rendelet m6dositris, rigyhogy tali.n ez mindenki sz{rnitra elfogadhat6. A keret rendelkezdsre

6lt. A ftilsorolt tarsadalmi hat6sok is szerepelnek az el6terjesztesb en, ezerl k6rem mindenkit,

k6rek mindenkit, hogy tdtnogassa az el6terjesa6st. K6szdn6m sz6pen!

KOVACS PETER

Krisz6ncim sz6pen! Kdrdds van-e? Ilyet.. . De! Abonyi JriLnos K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

ABONYI JANOS
Egyik k6rd6sem, mriLr Alpolg6rmester Unal beszdltem mrir errol a rendeletr6l h6tfon, hogy,

hogy kiterj eszthet6nek ta... nem most egy6bk6nt, mert 6n ezt a rendeletet mindenkdpp

t6mogatom, kiterjeszthetonek lartja-e e^ a rendeletet m6s megolddsoka is, tehdt nemcsak az

MFB hitelre, meg a, meg az itllami ptiytaalra? Mivel jelenleg fut6 6llami prilyazat nincs.

Mald a hozzitsz6liisban elmondom, hogy mire gondoltam. Ez az egyik. A, a mdsik, hogy

ugyan szerepel benne a dilatrici6s hdzaggal elvdLlaszlott dptiletr6szek is p6lyrizhatnak. Ez aa
jelenti-d mondjuk, hogy, hogy nem sziiletnek olyan vad megoldSsok, mint mit tudom dn, egy-
kdt lak6telepen, hogy 3. emeleti lak6 leszigeteli ahiu;it,6s akkor egy furcsa kocka alakul ki
az alafia, meg a Itildtte lak6 pedig nem. K6szdndm szdpen!

Acs persR
Tovdbbi k6rd6st nem latok, igy lehet6s6ge van alpolgdrmester fmak v6lasa adni, de elotte
annyit mondan6k, hogy az utols6 f6l mondatodra reag6lva, a telepiil6skdpi rendelet, amit ma
trirgyalunk, pont ki fogja majd zrimi ezt, hogy a 3. emelet csak kiildn legyen h6szigetelve.
AlpolgriLrmester Ur.

NAPIREND:
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SZASZ JOZSEF

Kdsz6ndm a sz6t, Polgiirmester Ur, akkor gyakortatilag a 2. kdrddst r6szben PolgiiLrmester Ur

megv6laszolta. A kiterjeszthetosdgr6l a, ugye annak idejdn, amikor 2016-ban meghoztuk

ennek a rendeletnek az <is6t, akkor az volt a l6nyeg, hogy minden kdzponti pilyiaalhoz az

dnrdszt tiimogassuk. Tehrit ez volt a genezise az egdsz rendeletnek. En kiterjesahet<inek

tartom, de csak 6s kizrlr6lag rlgy, hogyha ennek az egdsz pirlyfuati rendszemek van egy

harmadik l6ba. Ugye jelen pillanatban az Allrn| az dnkorm6nyzati, 6s az rinrdszb6l tevodik

6ssze. Termdszetesen, hogyha megnyilik bfu:milyen, olyan mas, egy6b akrir nem kdzponti,
hanem m6s egy6b alap, amib6l ilyen m6rt6kri t{imogatest lehet nyemi, ak,kor azzal a
lehetris6ggel is b6vithetri ez a, ez a rendelet. Csak 6n rigy gondolom, hogy ezek a

beruhazasok, mivel nagyon sok kertlleti lak6t 6s lak6ingatlant drintenek, nekiink nincs meg az

az anyagi lehet<ls6grink, hogy enndl nagyobb arrinyban tulnyom6 tdbbs6gben ezeket
finanszirozzuk. Ehhez minimum erre a hiirom Libra sziiks6g van. Hogyha egydb ilyen fon6s
megnyilik, akkor termdszetesen meg lehet vizsgiilni azt, hogy ez a rendelet, ezzel a plttsz
l6bbal, vagy altemativiival hogy egdszitheto ki. A m6sik a dilat6ci6. A dilat6ci6 az ugye
kor6bbi p6lyrizatokn6l is sz6ba keriilt, 6s pont aa hiszem, tiin a Priiya utcai, vagy a Szent
Korona, illetve a Centeniiriumi lak6telep ingatlanjai estek ki, mert ott nem tudtiik a pitlyazati
kiir6s nem tudta ezt kezelni, 6s ezdrt vettiik mi ezt bele, hogy ugye adott esetben van egy

akkora 6piilet, ahol tdbb l6pcs6haz szerepel. Az egyik ldpcs<ihfu azt mondja, hogy <i ezt
bevdllalja, a masik aa mondja, hogy 6 nem. Akkor ennek kapcsiin az eg6sz dpiilet ne jarjon
rosszul. De tgye ez a vertikAlis irrlLnyri dilat6ci6r6l van sz6, 6s amit emlitett Abonyi Ur, az

meg gondolom az emeletek kdzdtti. De akkor ezt pedig kezeli Polg6rmester Ur 6ltat

elmondott v6ltoaatiis. Kdsz6ncim szdpen!

KOVACS PETER

Kdszdndm szdpen! V6lem6ny, javaslat, avagy hozzdsz6l6s? Mizsei L6szl6 K6pvisel6 Ur,

bizotts6gi elndkkent kiviin, parancsoljon!

KOVACS PETER

K<jsz6ndm sz6pen! Abonyi Janos K6pvisel6 Ur a kdvetkez6 hozzttsz6l6

ABONYI JANO S

Gyorsan reag6lndk akkor a Mizsei Ur hozzisz6lAsira, ha, ha mondjuk egy, egy 2 vagy 4

szintes trirsashiizat, szdvetkezeti dpiiletet h6szigetelnek, tet6szigetelnek, akkor val6szinti,

hogy sokkal kisebb arriLnyu lesz a 11it6s. Ez m6r maga kdmyezetv6delem, szerintem. Ugyhogy,

MIIZSEI LASZLO
K6sz6ndm! A Kdmyezetv6delmi 6s K6zbiztons6gi Bizotts6g megtrirgyalta az eloterjeszt6st,

ds elfogadrisra javasolja a testiiletnek. Csak zrlr6jelben szeretndm megsz6l... megiegyezni,

hogy eldg rdvid targyal6s volt, ds ebben a pillanatban tov6bbra sem 6rtem a koncepci6t, hogy

mi szerint keriil a bizotts6ghoz el<iterjeszt6s, ugyanis ebbe csak nagyon sz6r6n tudom a

kdzbiaons6got, vagy a kdmyezeWddelmet felfedezni. Viszont vannak olyan el6terjesa6sek,

amik viszont ott kdne, hogy legyenek, feltdtlentil ds nem kertilnek el6nk. Tehrit megtdrgyaltuk,

elfogad6sra javasoljuk, de.... Kcisz6nSm.
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de most ebbe nem akarok rdszletesebben belemenni. A kisebb szdndioxid kibocs6t6s az

biaos, hogy a kdmyezetet vddi. Ez az egyik. A masik, amire 6n gondoltam, 6n nem nagyobb
ar6nyu trirnogat6sra gondoltam. Pillanatnyilag, pillanatnyilag mondjuk, hogy konkrdt legyek,

a sztivetkezeti 6ptiletek nem tudnak kcizponti pllyir;alon r6szt venni. Erdekes m6don az MFB
hitel 90 %-os hitel prilyazatra most kdzz6tetttink egy felhiviist, erre sincsen pillanatnyilag
jelentkezo. Viszont vannak, vannak olyan, olyan tipusrl l6pcs<ihazak, ahol, ahol nagyobb a

bev6tel, nagyobb a jdvedelem, tehat a hirdet6tebla, mobil, mobilantennilk, stb. stb. Akik, akik

megoldan6k saj6t, zdmmel sajdt er6b6l, plusz rillamilag kamattamogatott hitelb6l. Most van

tdrt6netesen a Fut6r6zsa 80-ban egy ilyen l6pcs6hriz. Es a kamatt6mogatott hitel, az egy

olyan, olyan tipusri, olyan tipusir kedvezm6nyes kamat, ami rosszabb valamivel az MFB-n61,

viszont legal6bb olyan kem6ny felt6telei vannak, mint a Fejlesa6si Banki hitelnek. Ugyhogy

nekem a javaslatomat, vagy a kdrddsem mdgdtt az rej lett egydbk6nt, hogy olyan

nagysdgrendti temogat6st elkdpzelhetoen m6g nem tudtam konkrdt javaslatot hozni, mert

tdbben vizsgaljak ezt a lehet6s6get. Teh6t olyan nagys6grendii trimogat6s elk6pzelhetti-e,

hogy a mondjuk a 90 % lenne az MFB t6mogatas egy, egy, ilyen tipusri p6lyizatn6l, €s a

fennmarad6 10 %, 50 o/o-bt adryd trirnogat6sk6nt az dnkormiinyzat. Hasonl6 aranyokban ilyen,

ilyen tipusri lakoss6gi kezdem6nyezdsekn6l lehet, lehet-6 dnkorm6nyzati tamogatAst nyemi?

En rem6lem, hogy 1-2 h6ten beltil tudok konkr6t javaslatot hozni, 6s akkor majd a

kdlts6gvet6si vitandl el fogom mondani a konkrdt javaslatainkat. Kdszdndm sz6pen!

KOVACS PETER
Kdszdndm sz6pen! Toviibbi hozztrszol6 nincsen. Z rsz6t kivir:r'e mondani az el6terjesztS?

Kivrin! Parancsoljon!

SZASZ JOZSEF

Rdvidet, 6n is kdszdndm sz6pen mindenkinek a hozz1sz6l6s6t. Jrinos javaslatit 6n rs

6rdekl6dve v6rom, ugye tekintettel arra, hogy az rlllami p6lyrizatokn6l az elmrilt k6t dv is azt

bizonyitja, hogy mindig mas tipusri Allarni pilyilzat van. Ugye tavaly komplett rendszereket

tiimogatott, egy kicsit nagyobb dsszeggel, kicsit nagyobb tAmogatdsi %-kal. Ugye iddn csak 6s

kizfu6lag konvektor cser6t tdmogat a p5.lyiiz,at, illetve a komplett pilyiuari lehet<is6g az, az

csak a hitelfelv6telre vonatkozik. En rigy gondolom, hogy ugyanrigy, nem egy k6be v6sett ez

a rendelet. Eppen a kiirt aktudlis p lyinatok,hoz tudjuk idomitani. Szerintem kell is 6s

akturilisan, hogyha megjelenik egy ilyen ig6ny a meghatarozott k6lts6gvet6si keretekben ea,
ennek fedezet6t biaositani tudjuk, akkor szerintem minden tov6bbi ndlkiil ezt a rendszer tudja
kezelni, amennyiben magasabb jogszabdly ennek nem vet g6tat. Kdszdndm sz6pen m6g
egyszer mindenkinek a hozzitsz6ldsdt 6s akkor k6mdm, hogy a Tisaelt Kdpviseki-testiilet
tiimogassa a rendelet m6dosit6s6t. Kdsz6nrim szdpen!

KOVACS PETER

Rendeletalkot6s ktjvetkezik. Az el6terjesa6s 2. oldakin tal6lhat6 rendeleti szdveget nem
olvasom ftil. Elfogadrisa min6sitett sz6t6bbs6get igdnyel. Szavazzunk! A Kdpvisel6-testiilet
16 igen,0 nem, I tart6zkodrls mellett elfogadta ezt ajavaslatot.
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Budapest F6viiros XVL kertileti Onkormanyzat Kdpviseld-
testtilete megalkotja a XVI. keriileti t6rsashrizak 6s

lakasszdvetkezeti lak66piiletek felfjit"isanak p6nziigyi
t6mogatasar6l sz6l6 312015. (ll. 20.) dnkorm6nyzati rendelet
m6dositrisar6l sz6l6

31 /2017. (XI.2l.) dnkormdnyzati rendelet6t.

(16 igen, 0 nem. I tart6zkodes)

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
31 12017.(XL 2 t.) iinkormdnyzati rendelete

a XVI' keriileti tirsashizak 6s lakdssztivetkezeti lak66piiletek fehijitrisdnak p6nziiryi
t6mogatis{16l sz6li 3/2015, (II. 20.) iinkormrinyzati rendelet m6dosit6s616l

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testulete az Alapt6rv6ny 32. cikk
(2) bekezddsdben meghatilrozott eredeti jogalkot6i hatiiskrirdben, a Magyarorsz6g helyi
dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 41. g (9) bekezdds6ben fogtalt
feladatkdrdben eljdr.ta a keriileti lak66piiletek feltjitasanak p6nziigyi trimogatrlsrir6l a
kdvetkez6ket rendeli el:

1.S

,,A rendelet hatiilya Budapest XVI. keriilet kdzigazgatini tertilet6n tal6lhat6 tifusash6zaka,

lak6sszrjvetkezeti 6piileteke 6s azok tulajdonos lak6kdzdss6geire (tarsash6z,

lakiisszdvetkezet), a csal6di hrizakra 6s azok term6szetes szemdly tulajdonosaira, valamint a
trirsashriai lakrisoka ds azok lermdszetes szem6ly tulajdonosaira (a tov6bbiakban egyiittesen:

Pelyazo) terjed ki, amennyiben a tulajdonos lakcimmel rendelkezik a pAlyilzat titrgyii k|pezo
lak66piiletben 6s megfelel a mindenkori p6lyiaati kiiras felt6teleinek."

2.S

(l) A Rendelet 3.$-a e) pontja hely6be a kdvetkez<i rendelkez6s l6p:

,,e) Lak66ptilet: a teljes 6ptilet vagy dilat6ci6val hatrirolt 6piiletrdsz vagy tarsashriai lak6s"

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilet6nek a XVI. keriileti
tarsashazak 6s lakiisszdvetkezeti lak66piiletek felijitdsrinak p6nziigyi t6mogatrisrfu6l sz6l6
3/2015. ([. 20.) dnkormrinyzati rendelete (a tovebbiakban: Rendelet) 2. g-a helydbe a
kdvetkez6 rendelkez6s l6p:
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(2) A Rendelet 3.$-a a kdvetkez6 I) ponttal eg6sziil ki:

,,0 A beruhrlz6s megval6sftrisritrak hauirideje: az 6llami tiirnogatrisi szerz<iddsben, t6mogat6i
okiratban vagy az operativ program keret6ben kdt6tt kedvezmdnyes hitelszerz6d6sben

meghatrirozott v6gs6 hatririd6."

3.S

A Rendelet 4. $ (2) bekezd6s b) pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

,,b) homlokzatok 6s/vagy ftid6mek h6szigetel6se,"

4.$

A Rendelet 6. $ (1a) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(1a) Onkormrinyzati tAmogates irrinti p6lytizatot csalddi h6z ds tri.rsashrizi lak6s eset6ben a

tulajdonos term6szetes szemdly nyrijthat be. Tdbb tulajdonos 6s/vagy haszon6lvezti

esetdn valamennyi tulajdonostars 6s/vagy haszondlvez6 egyet6rt6se sziiksdges a

pAlydaat benyrij trisiihoz. "

s.s

A Rendelet 6.$ (5) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(5) A P6lyaz6 kdteles a benyrijtott p lyiuattbl elt6ro tdbbletkdlts6gek finanszirozitsttra.

Amennyiben a benytjtott pitlytuatt'l eltdr6en, a tamogatott tevdkenysdgekre benyujtott
elszriLrnolt 6sszk6lts6g alacsonyabb, a foly6sitand6 tAmogatrisi dsszeget a kdltsdgek

cs6kken6s6vel ardnyosan m6rs6keli a Polgdrmester, a tAmogat6s intenzitris6nak

meglartesa mellett."

,,(1) Az 6nkormrinyzati t6mogat6si szerz6d6st az dllami piiyiaaffa vagy a kedvezmdnyes
hitelre vonatkoz6 dcintds kdzhezvdtel6t kdvet<l 60 napon beltil a trimogatiisban rdszesitett
P6lyaz6nak al6 kell imi. Az 6nkorm6nyzati tamogatasi szerz6ddst hat6rid<iben al6 nem
ir6 Pirlyiaf a tAmoga6st elvesziti."

?.$

A Rendelet 7.9 (2) bekezddse helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(2) Az Onkormanyzat a beruhr2as ellenorz6sdre miiszaki vegzetts6git szakembert jeltil ki,
aki a teljesitdst jegyz6kdnl"v kiridlitris6val igazolja."

8.S

6.S

A Rendelet 7.$ (1) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:
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A Rendelet 7.$ (3) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,(3) Az dnkorm iLnyzati titrnogat s foly6sitrisrinak feltdtele:

a) az itllarri trimogatrisi szerz6dds, ellami t6mogat6i okirat, vagy a kedvezmdnyes

hitelszerz6dds miisolati p6ldany6nak az Onkormrfuryzat r6szdre tdrtdn6 megkiild6se;

b) az 6nkormriayzati tiimogatrisi szerz6d6s megkdt6se;

c) a kdztartozismentess6g igazolisa;
d) az Onkormanyzat i.'ltal kijeldlt mriszaki vdgzettsdgti szakember teljesit6s igazokisa;

e) az dnkormainyzati trimogatrisi szerz<iddsben el6irt elszrimolas benyujtrisa;

f1 az i,llarni tdmogat6s vagy kedvezmdnyes hitel foly6sit6srit kdvet6en, a megval6sitott
beruhriz6sr6l az |llami pitlyilzatot kiir6 vagy a hitelt foly6sit6, illetve
meghatalmazottja rlltal kiadott teljesit6sigazol6s."

e.s

A Rendelet 7.$ (4) bekezddse helydbe a kdvetkez<i rendelkezds l6p:

,,(4) Az dnkormiinyzati trimogat6s foly6sitrisrira a megval6sitott fejlesztds elfogad6sa ut6n,

ut6lag, a Piiy1z6 rdszdre tdrtdn6 6tutal6ssal keriil sor. Az elszrirnolis benyrijt6sakor a
Pttlydzonak igazolnia kell az lnresz felhasznilds6t."

10.$

A Rendelet 7.$ (6) bekezddse helydbe a kdvetkezo rendelkez6s l6p:

,,(6) A p5.lyiaati pdnziigyi forriisok lelhaszndkisdval megval6sitott fejlesztds akkor tekinthet6

elfogadottnak, ha az rillami pllyilzatot kiir6 vagy a hitelt foly6sit6 szerv elfogadja a

teljesit6st, 6s az Onkormrinyzat az ltala kijeldlt miiszaki ellen6r teljesit6s igazolisrit

ktivet6en a szakmai 6s pdnztigyi besz6mol6t j6v6hag1.ta."

11.$

A Rendelet 7.$ (7) bekezdds6be a k<ivetkez6 rendelkezds ldp:

,,(7) Az elnyert tiimogatris kizrir6lag az rinkormiinyzati t6mogatAsi szerz<id6sben rdgzitett

munkrik finansziroz6siira hasznrilhat6 fel. Az cinkorm flnyzali tirnogatrisi szerz6d6sben

rdgzitett befejez6si hatarido legfeljebb hiirom alkalommal hosszabbithat6 meg.

Amennyiben a beruhaz6s elfogad6sa a beruhaz6s megval6sit6s6nak hat6ridej6n beliil

nem rortdnik meg, a tiimogatris nem foly6sithat6, az el6leg visszakdvetelds6r6l pedig

intdzkedni kell."

I2.$Hatalyrlt veszti a Rendelet 7.$ (9) bekezd6se.

13.S

( 1) E rendelet a kihirdet6se napjrit kdvet6 napon l6p hatrilyba'
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(2) E rendelet rendelkezdseit az e rendelet hat6lybal6pdse el6tt meghozott trlrnogat6si d6nt6s

alapjan zajl6, m6g el nem fogadott (vagy el nem sz6moit) fejlesztdseke is alkalmazni

kell.

Ancsin Ldszl6
jegzd

ZArad,6k:
E rendelet 2017. 6v november 21. napj{n kihirdet6sre kertilt.
Ancsin Liszlti
jegltz6

Kovdcs P6ter
polgdrmesler
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AltaLinos indokl6s

E rendelet megalkotrisrinak cdlja - a Rendelet hat6lybal6p6s6t k6vet6en mrikddtetett tdbbfele
piiyiaati rendszer miikdddsi tapasztalata alapjrin -, hogy az 6nkormilnyzati pitlyiaati fon6sok
mdg tdbb XVI. keriileti lakos sz6mrira v6ljanak el6rhet6v6.

A Rendelet hatrilyrit kiterjesai
tulajdonosaira.

R6szletes indoklis

1.$

a tiirsashr2i lakrisoka 6s azok term6szetes szem6lv

2.$

Az 6*elmezb rendelkezdsekben pontositja a lak66ptilet fogalm6t, tovribb6 meghat irozza a
beruhriz6s megval6sitrisrinak hatAridej 6t.

3.S

A k6t limogathat6 tev6kenys6g egyik6re is ig6nyelhet6 trimogat6s.

4.$

A Rendelet hat6lydnak kiterjeszt6se miatt a tiirsashilzi lakris eset6ben is meghatiirozasra kertil
a pAlyia6 szemdlye.

s.$

Azt az esetet szabiiyozza, amikor a t6mogatris sorrin elsz6molt dsszk<iltsdg alacsonyabb, mint
a pirlyilzali eljar6s sorrin elfogadott tdmogathat6 dsszkdltsdg, igy az <inkormrinyzati t6mogatas

intenzit6senak megtartrisa 6rdekdben a foly6sitand6 6sszeg csrikkentds6re van sziiks6g.

6.S

Kiterjesai az dnkormrinyzati szerzod6s megkdtds6re irriLnyad6 hat6rid6t a kedvezmdnyes

hitelszerzriddst ig6nyl6ke, tov6bbd a hatrlrid6 szrimitrisriLnak kezdo napj6t a trimogatrisr6l sz6l6

ddnt6s k6zhezv6tel6nek napj6ban hatirrozza meg.

7.$

A Palyazo bejelent6si kdtelezetts6ge t6rl6sre, az Onkormiinyzat teljesitds-igazol6st v6gz6

k6pvisel6je nevesitdsre kertil, tovribb6 kieg6szit6sre keriil a teljesitds igazot6sanak m6dja.

8.$

Tdrl6sre kertil a hiteles m6solat benyrijt6s6nak kdtelezettsdge, beemel6sre keriil a

kedvezm6nyes hitelszerzod6sre vonatkoz6an is a mrisolat megktild6s6re irrinyul6

kdtelezetts6g, nem piiyiaati tipusonkdnt, hanem egysdgesen keriil eloiriisra a
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kdztartozdsmentess6g igazol6sa, tovribb6 a tiimogatds foly6sit6si feltdtetekdnt felsorokisra
kertil a mtiszaki ellen6r teljesit6s igazol6sa, az dnkorm6nyzati t6mogat6si szerz<iddsben eloin
elsziimolfs benyrijtrisa, valamint az lllarri t{mogatas vagy kedvezm6nyes hitel foly6sitas6t
k6vet6en kiadott teljesitdsigazolds.

e.$

Bedpitdsre kertilnek a 8.$-ba a Rendelet 7.$ (3) bekezdds6ben felsorolt felt6telek, tovdbb6 az

6nr6sz v6llalkoz6 fel6 tdrt6n6 megfizet6sdnek igazoklsdt kiterjesaette az drrdsz
felhaszn6lasrinak i gazolasdra.

l0.s

Az Onkormany zat r6szdrol a fejlesa6s elfogadiisiinak fogalmrit pontositja az6ltal, hogy

beemeldsre keriil a kedvezmdnyes hitelszerz6ddst foly6sit6 szerv 6ltal a teljesit6s elfogad6sa,

tov6bbii a helyszini ellen<lrzds helyett az dnkormrlnyzat 6ltal kijeldlt miiszaki ellen6r teljesit6s

igazol6s6t irja el6.

l1.s

A Rendelet 3.$ f; pontj rival dsszhangban a befejezdsi hat6rid6 m6dositdsara csak abban az

esetben ad egyszeri lehet<is6get, ha az 6llami tiirnogatdsi szerzod6sben, 6llami t6mogat6i

okiratban vagy kedvezmdnyes hitelszerz<id6sben a befejez6si hatririd6 m6dosul, tov6bb6

tti(elmi id6t vezet be, mely lehet6v6 teszi, hogy a befejez6si hatriLrido ut6n 90 napon beliiLl a

beruhaz6s m6g befejezhet6 6s elsz6molhat6 legyen azzal, hogy amennyiben a tiirelmi id6n

beliil sem tdrtdnik meg a fejlesads elfogad6sa, a temogatiis nem foly6sithat6, el<ileg kifizet6se
esetdn pedig, az el6leg visszak6vetel6s6r6[ intdzkedni kell.

12.S

A rendelkezds tdrl6s6vel a rendelet c6lja az 6llami p6lyazat 6s a kedvezm6nyes
hitelkonstrukci6 c6ljaival m6g ink6bb dsszhangba keriil, ezriLltal az dnkorm6nyzati 6nr6sz

hozzijitdisra kiirt prilyazatok azon 6llami prilyriaatokhoz is kapcsol6dhatnak, melyekben
foglaltak szerint az itllarni p lyiuat vagy kedvezm6nyes hitelkdrelem benyijt6s6t kdvet<ien a
beruhriz6s megkezdhet<i.

13.$

(l ) - (2) Zrir6 rendelkezdseket tartalmaz
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KOVACS PETER
Igy ezt a napirendi pontot le tudtam zrirni. Soron kdvetkezik 5. jelzett:

NAPIREND: 5 Javaslat a ll/2002. (VI. 3.) dnkormiinyzati rendelet hat6lyon
kiviil helyezdsdre
E l6 eszt6 Koviics Pdter pol gii'rmester

KOVACS PETER

El6terjesa6k6nt nincs hozz6fliznival6m.
kdrdez6. Parancsoljon K6pvisel<i Asszony!

Kdrdezem van-e k6rd6s? Varga Ilona az els6

VARGA ILONA
Kdszrin6m sz6pen, Polgrirmester Ur! Nem tudom, hogy j6l drtelmeztem-e
el6terjesa6sben, hogy igazib6l az a probl6ma, hogy 3 l5 lakrisos, ilyen lak6telep sze.
be6pit6sr<il lett volna kor6bban sz6, 6s most ezen akarunk m6dositani. Ez a k6rd6s?

ezl az

. jellegri

J6!

KOVACS PETER
Mert Ilona m6g nem kapcsolta ki !

IZSEI LASZLO
Akkor most j6, igen! Kciszrindm! Azt szeretndm k6rdezni, hogy amennyiben hat6lyon kiviit
helyezztk a rendeletet, milyen szab6lyoz6s fog vonatkozni a tertletre?

KOVACS PETER
K6szdn6m szdpen! Tov6bbi k6rdez6ket nem l6tok, igy el<iszdr akkor Varga Ilonanak mondok
v6laszt, de lehet, hogy Mizsei Umak is viilasz lesz ez a kerd6s6re. Teh6t nem az abaj, hogy
mondjuk 315 lakAs helyett kevesebbet, vagy tdbbet lehessen majd 6piteni, hanem az, hogy

amikor m6g a Kdpvisel<i{estiilet 2002-ben elfogadta ezt a rendeletet, akkor ebben a

rendeletben ugye ez egy szabdlyozrisi terv rendelet, teh6t ebben a rendeletben voltak bizonyos
garancirik az dnkorm6nyzat szirntxa. Amit a Kormanyhivatal nem olyan r6gen, par 6rwel

ezel6tt ugye feliilvizsg6lat sorin azt mondta, hogy most mar ilyen szab6lyok tulterjeszkednek

a jogszab6lyi lehet6s6gekkel, ellenben teleptil6sfej leszt6si meg6llapod6st kellene kdtni a

befektet<ikkel, mert most m6r erre van lehet<isdg, akkor nem volt ilyen lehet6s6g. Ez6( a

K6pvise[6-testiilet hatAlyon kiviil helyezte ennek a rendeletnek n6h6ny passzusiit, pont azokat,

ami az dnkorminyzat szitrnitra garancia lett volna. Ellenben 6n azt gondolom, hogy 1.

Szerintem tul sok volt ez a 315 lak6s, de ez az 6r magiinvdlem6nyem. Nem ez a f6 indoka
ennek, hogy ebben mindenkdppen m6dosit6st javaslok, 6s nem is csak az, hogy, hogy mris

KOVACS PETER
Ertem a kdrd6st. Megvrirom mdg Mizsei Ur k6rddsdt is, parancsoljon!

VARGA ILONA
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szab1lyoz1s legyen, de egy6bkdnt az riltal6nos 6rv6nyri szabdlyozds vonatkozik ilyenkor erre a

teriiletre, ami a adott lak6tivezetre vonatkoz6, KVSZ-ben szerepl6 szab6lyok. Teh6t nem lesz

ktildnleges szabilyozirs 16, hanem az 6ltakiLnos szab6lyozas lesz. Ugye minden dvezet be van

sorolva valahova. Ez is be van sorolva valahova. Es ha nincsen kiildn szabiityoz6s, akkor az

6ltalrirros erre az t vezetre vonatkoz6 szab lyozits az 6rv6nyes. igy akkor erre a tertiletre is az

lesz. A legfontosabb, vagy a m6sodik legfontosabb dolog amelleft ugye, hogy az

dnkormAnyzat sz6mrira fontos biztositdkok a rendeletb6l a K6pvisel6-testtilet kivette, emellett

az, hogy nem tudom hogyan, de valahogy rigy sikeriilt annak idej6n megalkotni ezt a
jogszabrillt, hogy akkor is, 6s jelenleg is erd6tertiletben lev6 teriiletre, Iak6teriiletet mondott a

K6pvisel6-testiilet. Tehit ellentdtes, magasabb szintr.i jogszabdllyal. Az dn megit6l6sem

szerint. Teh6t az6rt mindenk6ppen j6 lenne, mindl hamarabb, hatdlyon kiviil helyezni.

Hozzasz6kisok! Mizsei Laszl6 K6pviselo Ur. parancsoljon I

MIZSEI LASZLO
Kdszdndm! Igazs6g szerint a k6rd6sekhez tartozik, mert k6rd6sek, csak ez volt a legfontosabb,

amit eloszdr mondtam. Teh6t a tov6bbi k6rd6seim a kdvetkeztik lenn6nek. A teriileten

talAlhat6 kutakkal mi lesz, milyen vdd6s6vok, teriiletek kertilnek majd kialakit6sra, mert eddig

is az volt a probldma, hogy pont a kdzepdben k6t kritrendszer is van. Ezek tov6bbra is

gondolom v6dend6ek. Milyen telekkialakit6s keriil majd, milyen telek kialakitrisara keriil

majd sor? Teh6t milyen tertileti besorol6sba tartozik ez a tertilet? Ez az'n 6rdekes, mert az

eredetileg enged6lyezhet6 315 lakris helyett, j6 lenne tudni, hogy mennyit lehet majd oda

6piteni a tenileten. Es hogy milyen tipusrit, egyediildll6t, csatrldi hazat, ikerhrizat, tirsashrLat,

stb.-t? Azr szeretn6m m6g k6rdezni, hogy a sarkon taLi{hat6 r6gi szennyvizdtemel6 teriilete

milyen tulajdonban 6ll? Es hogy mi lesz majd a sorsa? Ana lenn6k kivdncsi, hogy, hogy n6z

ki egy megv6ltozoft tiirsadalmi ig6ny, ami egy m6sfdl 6vtizede j6vrihagyott szabdlyoz6st nem

indokol? Mert ez van benne a szdvegben. Vdllalkoz6k, tulajdonosok form6j6ban inveszt6l6dik

6s bekopog a polg6rmester iroddj6ba? Csak, mert valahogy felmertilt a tertilet 6pithet6,

bedpithet6sdgdnek 6tgondol6sa. Teh6t hogy meriilt ez ftil, hogy ez most 6t k6ne min6siteni 6s

ki javasolta, ki vetette ftil? Amennyiben megszavazzuk a rendelet hat6lyon kiviil helyez6s6t,

eltekint-e a Polg6rmester 6s a kertilet jelenlegi vezet6se az iiasz utca, mdg bedpitetlen

teriiletdnek az e|ad{sit6l,6s visszavonja a jelenlegi p6ly6zatot. Ugyanis amennyiben a most
targyalt terfllet a rendelet elttirl6sdvel k6nnyen be6pithet<iv6 v6lik, mriLr nem lesz indokolt a

trirsadalmi nyom6s, amit Ondk emlegettek, hogy az 6nkormiinyzat vagyon6t kdpez6
beepithet<i telkeket, amrigy drtdkes zdldtenileteket adjon el. Kdsz6ndm!

S PETER

K6pviset6 Ur, n6hriny dolgot tegytink tisadba, mert fgy l6tom, hogy tetszik kevemi a, nem, a
geol6girit a teol6gidval. Teh6t, hogy a, att6l, hogy ezt a szabttlyozdsi tervet visszavonjuk, att6l
ez a teriilet mdg azonnal nem lesz be6pithet6. Ugye ez egy lak6dvezetben lev6 2006. 6ta
biztosan, lak6dvezetben lev6 tertilet, de itt telket alakitant, szabtiyozirs itjan lehet csak. Ha mi
megsziintetjtik ezt a szab6lyoz6st, akkor nem lehet telket alakitani. Teh6t, ha valaki itt
6pitkezni kivrin, akkor el6szdr ide kell bauyogni az dnkorm6nyzathoz, 6s egy [j szabrilyoz6si
javaslattal kell 6lnie. Az ij szabdlyozdsi javaslatban mi el6irhatjuk, hogy mennyi legyen a

v6d6t6volsiga a kttnak, el6irhatjuk, hogy h6ny lak6st lehessen 6piteni, el6irhatjuk, hogy
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milyen zdldfeliilet kell, el6irhatjuk egy6bkdnt, amit mostan6ban el6 szoktunk imi, taliLn

emldkszik 16 k6pviset6 Ur, hogyha lak6st 6pit, akkor az6rt mekkora tisszeget fizessen az

dnkormrinyzatnak telepiildsfejlesa6si hozzdjrirul6skdnt, 6s egy csom6 minden egyebet. Tehrit

ha mi most ert a szabilyozist visszavonjuk, akkor pont azt 6{iik el, hogy nehezebben lesz ez

a teriilet be6pithet6, nem kdnnyebben! J6?! Teh6t ezt miel6tt tov6bbmenn6nk ezzel! De a

hiszem, tal6n minden ilyen ltilvetds6re v6laszoltam. Tehit ez alapvet6en arra j6, ez a

szabiiyozits visszavon6sa, hogy a kor6bbi, egy6bk6nt szerintem nem teljesen korrekt
szabllyozits szerint ne lehessen be6piteni, csak rigy, hogyha egy ,itj szabilyozast, a Kdpvisel<i-
testiilet majd elfogad. Tov6bb i hozzirsz6llst, de van, Mizsei Kdpvisel6 Ur, parancsoljon!

MIZ ASZLO
Eln6zdst! Tov6bbra sem kaptam arra v6laszt, hogy mi inditotta el az el6terjeszt6t, hogy...

KOVACS PETER
Jaj, bocsrinat !

MIZSEI LA o
EzL ed, ea beadj4 6s pdld6ul, hogy a sarkon taLllhat6 szenn).viz6temel<i ter0let6vel mi lesz,
arra sem kaptam v6laszt! Ehhez a kett6hriz az6rt ragaszkodndk. Kdszdndm!

KOVACS PETER
Ana, hogy mi inditoua el, azt talilr:. elmondtam az el6terjeszt6sn6l, de nem erre nem

v6laszoltam, hanem az, hogy a tifusadalmi ig6ny hogy jelentkezik a polgiirmester ajtaj6n
kopogafe? 5z6 szerint, K6pviseki Ur, sz6 szerint! Tehdt fogad66rrit tartok, jrinnek hozz6m

emberek, taliiLlkozom emberekkel, 6s elmondjak, hogy szeretn6nek ed, azt, amazt, hozziiltini
ingatlanhoz, szeretn6nek ingatlant v6srirolni. Ez a Llrsadalmi igdny meglelenik egy6bkdnt a

kertiletben nagyon sok helyen. Sajnos az igdny 6s a lehet<isdg az nem mindig taliilkozik, mert,

ahogy majd On is fogja tapasztalni el6bb-ut6bb, n6hriny 6vi kdpvisel6s6g utrin, mindenki

olcs6n szeretne j6 lak6st. Es ez a kett6 6ltal6ban nem szokott dsszejdnni. Ugye szerintem

ennek a teriiletnek, mint ahogy a felvezet6sben is elmondtam, a 315 lak6s nagyon strti erre a,

erre a terUletre. En azt l6tom, hogy a tiirsadalmi igdny abba az irinyba megy, hogy nem sok

kicsi lak6st szeretn6nek, hanem inkAbb lehet6s6get, nagyobb, nagyobb z6ldteriilettel

rendelkez6 takrisoka. 6n nagyon rem6lem, hogy ebbe kdz6s az iill6spontunk.

MIZSEI LASZLO
Szennl.viz6temel<i?

KOVACS PETER

Szentyvr2, tJgye e^ mondtam, de akkor elmondom m€g egyszer, az, hogy a szennyvizzel mi

fog ott tdrtdnni, az a kdvetkezo szab6lyozasn6l fog kideriilni. Addig semmi. Amikor lesz erre

a tertiletre szab lyozis, akkor hatiitozza meg a K6pvisel6testiilet, hogy azzal, hogy 6s mi

legyen. Ugyanez vonatkozik a Dreher kutakra, a zdldfeliiletre, ds minden mris egy6bre.



MIZSEI LASZLO
Mdg azt k6rdeaem, hogy kinek a tulajdon6ban iill, de nem drdekes!

KOVACS PETER

Tovdbbi hozzAszilast nem letok! Rendeletalkotds kdvetkezik. Az elciterjesads 3. oldalan

tai6lhat6 rendeleti szdveget nem olvasom ftil, elfogad6sa mincisitett sz6tdbbsdget igdnyel,

szavazzunkl A Kdpvisel<i+esttilet 16 igen, 0 nem, I tart6zkod6ssal a rendeleti javaslatot

elfogadta.

Budapest F<ivaros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testiilete megalkotja a 3212017. (XI. 21.) dnkormriLnyzati

rendelet6t a Budapest XVI. kertilet B6k6nyftildi [t -
Zseml6kes irt - ij6sz utca - E-TG keretdvezet 6ltal hatarolt
tertilet szab6lyoziisi terv6r6l sz6l6 rendelet hatdlyon kiviil
helyez6s616l.

BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
xEpvrsnl6-rEsrtil,Erf NEK

3212017 ,(Xl. 2 l.) tinkormrinyzati rendelete

a Budapest XVI. keriilet Btik6nyftildi rit - Zseml6kes rit - ijisz utca - E-TG kerettivezet
6ltal hatdrolt teriiletre vonatkoz6 szabdlyozrisi terv j6v{hary6srir6l sz6li ll/2002.(VI.3.)

tinkormdnyzati rendelet hatdlyon kivtl helyez6s6r6l

Budapest F6varos XVI. keriilet Onkormanyzatrhak Kdpvisel6+estiilete az Alaptdrvdny 32.
cikk (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmazas alapjin, a teleptil6sk6p v6delmdr6l sz6l6 2016.
6vi LXXIV. tdrvdny 12. $ (2) bekezd6s a) pontjdban meghatarozott jogalkot6si hataskcir6ben
eljrirva a teleptildskdp vddelme 6rdek6ben a kdvetkez6ket rendeli el.

l.$

Hatdly6t veszti a Budapest F<ivrinos XVI. keriileti Onkormrinyzatnak a Budapest XVI. keriitet
Bdk6nyftildi irt - Zseml6kes tt - iiasz utca - E-TG keretdvezet 6ltal hatrirolt tertileue
vonatkoz6 szab6lyozrisi tervdr6l sz6l6 1112002. (VL 3.) rendelete.

2.S

(1) E rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon [6p hatalyba.

(2) E rendelet hatrilybal6p6sdvel egyidejiileg hatdlyit vesai a Budapest F6vriros XVI.
kertleti 0nkormrinyzatnak a Keriileti Varosrendezdsi 6s Epit6si Szab6lyzarir6l sz6l6
3012000. (VII. 14.) rendeletdnek (a tovribbiakban: KVSZ) 3. sz. mell6kletdben a
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(16 igen, 0 nem, I tart6zkodis)
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Btikdnyftildi rit - Zseml6kes tt - iiasz utca - E-TG keretdvezet 6ltal hatrirolt teriilet
megjel6ldse.

(3) E rendelet hat6lybal6p6sdvel egyidejriteg hat6ly6t veszti a KVSZ 3/a. melldklet6nek 4.

pontj a.

Ancsin Ldszki
jegyzo

Zirad,bk:
E rendelet 2017 . 6t november 2l . napjrin kihirdet6sre keriilt.
Ancsin Lisz16
jeg'zd

Kovrics P6ter
polgdrmester
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ALraLANos rxooxolAs

A teriilet krizmtvesit6s6vel, ftdpit6s6vel kapcsolatos elvarrisok biaonsdgos teljesiildse, a
telekaiakit6sra, telekhaszn6latra vonatkoz6 megvdltozott trirsadalmi ig6ny a masf6l dl4izede
j6vrihagyott szabdlyoz6s fenntart6siit nem indokolj a.

RESZLETES INDOKOLAS

1. $-hoz

A szabAlyoz s hat6lyon kiviil helyez6sdr6l rendelkezik.

2. $-hoz

Zir 6 r endelkezdseket tartalmaz.
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KOVACS PETER

Most a hatrirozati javaslatr6l szavazunk, aki ezzel egyetdrt, k6rem igennel e^ ielezze,
szavazzunk! A K6pvisel6-testiilet l6 igen, 0 nem, 1 ta(6zkodiissal ea elfogadta.

HATAROZAT:
35612017, (xI. ls.) Kt. A Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-

testulete a Budapest XVL keriiler B6k6nyf6ldi tt -
Zsemldkes ft - ijesz utca - E-TG keretdvezet 6ltal hatrirolt
teriilet szabiilyozrisi terv6r6l sz6l6 1112002. (VI. 3.) rendelet
hatrilyon kiviil helyezds6re dnkorm6nyzati rendelet alkotiisrit
tartja sziiksdgesnek.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgdLrmester
Hatrirido: 201 7. november 18.

(16 igen, 0 nem, 1 tart6zkod6s)

KOVACS PETER
K0szdn6m szlpen Jegyzo Umak az 6szrev6tel6t, hogy el6tte ezt kellett volna
megszavaztatnom, de igy akkor most ezt p6toltuk! Ezzel ezt a napirendi pontot le tudtam
z6rni ! Soron kdvetkezik 6. jelzett:

Javaslat a telepiildsk6p v6delmdr<l1 sz6l6 dnkorm6nyzati
rendelet megalk otitsitra (elsd olvasat)
El6terjesa<i: Kovaics P6ter polgdrmester

KOVACS PETER
El6terjesz6kdnt annyit fiizndk hozzA, hogy ez szerintem a mai napnak talan a legfontosabb
el6terjeszt6se, mert ugye viszonylag hosszri idore hatitrozza meg az 6nkormdnyzatunk
teleptildskdp6t. Szab6lyozunk egy csom6 mindent. Nyilvrin elolvast6k az el6terjeszt6st.
Kdrtem is Ondket, hogy amennyiben szdvegszerii m6dosit6 javaslataik vannak, azt ma

terjesszdk be, hogy a mai megbesz6l6s, vita utiin, majd a kdvetkez6 testiileti iildsen el tudjuk
fogadni. Ugye ezdrt van els6 olvasatban ez a rendelet. Kdszdndm sz6pen annak, aki

egy6bk6nt 6lt ezzel a lehet6s6ggel. Varga Ilona k6pvisel<i asszonynak van ilyen javaslata,

illetve a Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g j6 hosszan, ndhriLny javaslatot letett az asztalra, illetve
most kertilt kiosztasra a Kormiinyhivatal v6lem6nye az el6terjeszt6sr6l. Kdrdezem van-e

k6rd6s els6 k6rben? Kdrddst nem l6tok! V6lem6ny, javaslat, avagy hozziszbl6s? Varga Ilona

K6pvise16 Asszony, parancsoljon!

NAPIREND: 6.

VARGA ILONA
Kdszdn6m szdpen Polg6rmester Ur! El6sz<ir is szeretn6k, szeretndm megiegyezni, hogy

amennyiben ez a rendelet - tervezet a plak6thriboru elott lett volna megalkotva, €n ezt meg
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jobban, ds vagyis m6g nagyobb drdmmel tudtam volna kdszdnteni egy nagyon-nagyon alapos,

szakmailag j6l dsszeii{litott koncepciondlisan j6l <isszerillitott rendelet. En irgy 6rzem, hogy a

teleptil6sk6p vddelmdre szolg6l 6s het olyan 6sztdnz6ket is tartalmaz, amivel rem6lem, hogy a
lakoss6g is dlni fog. Tulajdonk6ppen ezert is adtam be m6dosit6 javaslatot hozz6, mert
szeretndm, hogyha az dpitett kdmyezettink vddelme, a ftileg itt a v6dett 6piileteinknek a

meg6rz6se az mdg eredmdnyesebb lenne 6s hasonl6an a kdmyezew6delmi alapnril miikdd6

rendszerhez, teh6t, hogy a kdmyezew6delmi birs6g az belekertil a, vagyis a birs6got

felhaszn6lhatja a kdrnyezet, felhaszn6lhatj uk a kdmyezet vddelmdre. Ugyanigy gondoltam,

hogy egy olyan kieg6szitdst tettem, hogy a -hogy is hivjak ezt pontosabban? -

KOVACS PETER

Teleptil6sk6pi birs69!

VARGA ILONA
Az osn6ruo, a telepiildsk6pi t6mogat6s, ds 6sadnz6si rendszer, ez a VOT fonrisai k6zd

lartozzon a birs6gok, a kiszabott birs6goknak a befollt 6,sszege is. Es ezzel egy nagyobb

lehet6s6get adunk az dptiletek meg6rz6sdre, fehijit6sara. Kdszdn6m sz6penl

KOVA S

Kdszdndm szdpen! Kdvetke zo hozziszol6 Kov6cs Raymund K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

KOVACS RAYML]ND
K6szdndm sz6pen! El6szdr is azt tudom mondani, hogy ezt nem tudom, hogy ki, milyen

alaposan olvasta v6gig, 6s drtette meg, de eldg radikdlis vriltoz6sok is vannak ebben, ami a

keriilet 6let6be be fog kdvetkezni. Ha 6n j6t 6rtelmezem az elfogadds6t ennek a rendeletnek.

P6ld6ul meg van hatii(ozva, hogy milyen szin(ek lehetnek a hiuak. Ami, h6t nem tudom,

hogy ilyen mdrt6kig 6s ennyire lekorl6tozva ez p6ldriul egy sziiksdges ldpds-e? Ugye, hogyha

dn j6l drtem, akkor itt {tjl van sorolva, 6, vagy 7 fdle szin, jellemz<ien a srirga, ds ahhoz

hasonl6knak az irnyalatai. Teh6t, hogy rigy fogunk kindzi, mint egy falansaer, hogy csak

ilyen hazak, ilyen szinr.i hdaak 6ptlhetnek. Tehet az a^ jeleni, hogy akkor mondjuk az

6vod6inkat, amiket most [j (tottunk fel,6s sz6p szinesek lettek, zdldek, pirosak, s6rgak, k6kek,

azokat majd 6tfestjiik, vagy a jriv6ben nem lehet ilyen. Illetve, ftileg a lak6telepekndl ugye

tdbb helyen ldthatjuk, hogy amikor szigeteldssel letj ak kdriil 6ket, pr6briljak ezt a monoton,

egyhangirsdgot megtcimi, kiitdnbdz<i szinekkel. Es van p6ld6ul zdld szimi 6pfllet, panel 6ptlet,
10 emeletes 6piilet, ami szerintem abszohit nem h6t idegen egy, fdleg egy kertvarosi
kdmyezetben, ahol sok zdldet szeretn6nk . Tehit ezt nem tudom, hogy ez, ez j6 d6ntds-e vagy
j6 ir6ny-e, hogy, hogy ilyen szigoritdsokat tesztink. Es a v6dend6 dpiiletekndl is, hogy ilyen
szigor(t6sokat tesziink, illetve az lerine a kdrd6sem, hogy a v6dend6 6ptileteket, illetve
keritdseket, illetve egy6b, egy6b kdaertileti eszkdz<iket, azt ki ddnti el, hogy ezek v6dettek
lesmek? Ugye nyilvriLn mi d<intjtik el most, de, vagy mi ddntjtik majd et, de erre ki tesz
javaslatot? Mert 6n tal6ltam benne egy-kdt 6ptiletet a kdrzetemben, 6s amit nem igazihol
tudok, hogy mit<il v6dett, illetve a harmadik legfontosabb az 6n sziimomra, hogy kicsit ilyen,
hdt ilyen mesterkdltnek 6rzem ezt a szabdlyozist, mikdzben olyan alapvetd dolgokat nem
tudunk megakad6lyozni, hogy lak6civezetbe ne 6pitsenek aut6szerel6 miihelyeket ds ne



nyiljon meg egy csal6di haznak, ami 40-50 dve ott van, az ablakrit6l 5-6 mdterre ipari m6retri

aut6szerel6- ds aut6javit6 mrihely, nevezetesen a Bdkdnyftrldi [t 62. szim alatt, amikor a

helyszint<il 100, vagy t6bb 100 m6terre, 4-500 m6tene direkt ez6rt hoztunk l6tre ilyen ipari
park szeni dolgot, ahova ezeket lehetne telepiteni. Es most egy keriileti polg6runk minden

reggel arra fog dbredni, hogy teheraut6k is ak6r oft fognak a kertj6t6l 5 mdtene a javit6
miihelyben megjelenni. Tehdt, hogy ezt p6ldriul nem tudjuk egy ilyen rendeletben

szabitlyozni. Hogy ezeket kitiltjuk, teljes m6rtdkben a lak6Svezethez, illetve ez egy zrir6j eles

k6rd6sem nyilvan, hogy ez hogyan kaphatott enged6ly,t, hogy ilyen ldtestiljdn. Illetve mondok

egy mrlsik cimet, a Koronaffirt-Rezgrifli utca sarok, ami Omrityrisftildnek egy kiemelten vedett

kdrzete, 6s egy elk6peszt<i m6retri tdmbdpiilet 6ptil ott, egy olyan telekre, ahol elmdletileg
20%o-os a bedpithet6sdg, teh6t, hogy ameddig ezeket nem tudjuk megakadrilyozni, addig

6nszerintem teljesen liil<isleges azzal foglalkoznunk, hogy lehet-e z61d hizat, vagy k6k hazat a

keriiletben, vagy kdkre festeni egy hfuat, arnig ilyen kardindlis dolgokat nem tudunk dpitds

tigyben megoldani. Kciszdndm.

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! Kdvetkez6 hozzirsz6l6 Szatmifu L6szl6 Kdpvisel6 Ur, parancsoljon!

SZATMARY LASZLO
Kdszdndm a sz6t, Polgdrmester Ur! A Keriitetfej leszt6si 6s Uzemeltetdsi Bizonsiig hosszan

targyalta ed az ellterJeszt6st. Es az igazsighoz hozzAtalozik, hogy az id6keretiink szrikds

volt, ennek a napirendi pontunknak a bizottseg el6tti megtArgyakisrira. Es ezert mil ofi
emlitettem, emlitest tettem r6la, hogy egy rijabb, egy rendkivtili bizottsrlgi iil6s keretdben

gondolva el6re arra is, hogy a mai napon t6bb ilyen el6terjeszt6s, esetleg vdlemdnyezendo, a

bizottsrig 6ltal vdlem6nyezendo dolgok is el6kertilhetnek, 27-€re, november 27're, hdtf6re

trizn6nk ki egy ilyen rendkiviili bizotts6gi til6st, kimondottan ennek az el6te{esadsnek, ennek

a fontos rendeletnek az rijb6li 6s rijb6l bekeriilt el6terjesa6seknek a megtargyaldsrfua. H6t

most kaptuk llgye klzhez a Budapest F6viiros Kormifuryhivatal inak az €szrevdteldt. Es lenne

m6g egy, egy k6pviset6i, m6dosit6 javaslatom is ehhez a rendelet, els<i olvasatban val6

targyal6sahoz. A ilyen vddett kegyhelyek, a kegyhelyeknek a vddettsdgdt szeretn6m

inditvriLnyozni. A helltdrt6n6szeink 2014-ben elk6szitett6k az otzettdo emldkeinknek a

k6n1v6t, amiben benne szerepelnek ezek a keresztek, az egesz keriiletben, a sfreml6khelyek,

akik nagyjainknak a tetepiildseinkdrt, 6s sokat tetteknek a nlughelyei. Ezeknek a v6dettd

t6tel6t szeretn6m majd becsatolni.

KOVACS PETER

Kdsztindm K6pvisel<i Ur! Majd a javaslatot k6rem ide. Vajda Zoltan K6pvisel<i Ur,

parancsoljon!

VAJDA ZOLTAN
Laci!

SZATMARY LASZLO
Jaj, bocsiinat!
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VAJDA ZOLTAN
Borzaszt6! Most tanultam meg, hogy kdzpontilag is ki lehet kapcsolni m6s hangi6t, ez egdsz

fenyeget<i. Kdszdndm sz6pen a sz6t, Polgarmester Url Az anyagot akrfu iidvdzdlhetn6m is, 6s

jobbit6 szanddkri m6dosit6 javaslataimmal dlhetn6k, de ugye 6n is tudja Polgarmester Ur,

hogy mi is tudjuk, hogy 6n is tudja, hogy mi rudjuk, hogy mi a val6s motiv6ci6ja ennek az

anyagnak 6s ez hogyan jdtt. Varga Ilona K6pvisel6 Asszony egy f6l mondattal 6rintette ugye,

tehrlt, hogyha mris id6zitdsben, mris politikai helyzetben, es takfur mas motiv6ci6val 6rkeme,

akkor ea iidvdzdlni lehetne, ahogy egy6bk6nt vannak az anyagnak messze-men6leg

iidv6zlend6 dolgai, de On is tudja Polgiirmester lJr, ez egy FIDESZ-es agytroszt szellemi

alkotas, amelyet On idehozott a keriiletbe, irgyhogy ilyen m6don 6n ezzel 6rdemben nem

kivrinok foglakozni. Kdsziin6m sz6pen!

KOV PETER

K6vetkez6 hozzdszbl6 Mizsei L6szl6 K6pvisel6 Ur!

M EIL ZLO
Koszdndm a sz6t! Csak az6rt, tobbek k6e. azert jelentkeztem, hogy az eloz6 ftilvet6semhez

p6ld6t mutassak. Miszerint a Kdmyezetv6delmi 6s Kdzbiaonsrigi Bizottsdg el6 egy

lakrlsfehijitrisr6l sz6l6 rendelet-tervezet odakeriilt, ez viszont neml Ea speciel s6relmezem is,

mert itt p6ldeul a Kdmyezetvddelmi Bizottsdgra szerintem tartoz6 dolgok is vannak benne. En

p6ld6ul aa emlitendm meg, hogy nagyon pozitivan, ajanl6sok vannak megfogalmazva, hogy

milyen t(pusri fakat lehet majd utcai fasorokba iz6, tiltetni. Tehiit szerintem p6ldriul ez r6nk is

tartozott volna. En speciel kifejezetten tiimogatom azt, hogy kdrte, szilva 6s almafajtriLkat is

lehessen kdaeriiletre iiltetni. Mondjuk, ezzel kapcsolatban van egy becsip6d6se a
kdmyezetv6delmi iroda vezetojdnek, miszerint ezt mi nem vrillalhatjuk be, de szerintem igen

is bevdllalhatjuk. Csak ehhez kellene egy megfelelo szabiiyozhs. Teh6t az a baj, hogy itt most

megengedjtik aa, hogy kdrte, alm6t lehessen az ttcAra tiltetni, de viszont aZ nem irj uk le,

hogy aki eliilteti pdlddul, annak kcitelessdge gondoznia. Mert mihel),t kdztertiletre 6pit... ize,

tiltetik, onnant6l kezdve elvileg ez egy kdztertilethez, tehdt a kertilethez tartozik a gondozdsa.

6s az Irodavezet6 azt mondja, hogy h6t mi nem vrlllalhatjuk be azt, hogy termore metssziik
ezeket a frikat, meg, hogy permetezztik. Pedig szerintem erre kellene egy ktilcin szab lyoztrs,
amit itt m6g nem Litok, mdg nyomokban sem, miszerint aki p6lddul oda kiiilteti fasomak
ezeket a fikat, az igenis vdllaljon drte felel6ss6get. Alapj 6ban vdve az egdszet ig6retesnek 6s
j6nak tartom, a rekliimra kiterjed6 rdszt tematikusnak ds koncepci6zusnak azt kell, hogy
mondjam, hogy Vajda kdpvisel6 trral 6rtek egyet, miszerint ez azert ez ki van tal6lva
rendesen, 6s azdrt, hogy miben van becsomagolva e z a r6sz, ez az€rt eleg furcsa. Na, mindegy,
K6szdndm.

KOVACS PETER

Tov6bbi hozztsz6lirst nem liitok, igy zdrsz6k€nt a kdvetkez<iket mondanriLrn Tisaelt
K6pvisel6tarsaim szimAra. Ugye Varga Ilona m6dosit6 javaslaual is 6lt, hogy ugye a

teleptil6skdpi birsigb6l befolyt dsszeget ana k6ltstik, hogy a vddendo dpiileteink
tulajdonosainak legyer pAlyiuati p6nze arra, hogy megfelel6 6llapotba dllitsdLk helyre az
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ingatlanokat, ezt a javaslat6t 6n befogadom. Ugyhogy majd a jdv6, a k6vetkez6 rendeleti

szdvegben, ami majd december l3-an keriil ide,6n javaslom, hogy ez legyen benne. Kov6cs

Raymund k6pvisel6 ur szinez6ssel kapcsolatban mondta, hogy igaz6b6l s6rgrik lehetnek az

6piiletek 6s ez falanszterszeri lesz. Nos, most a rendelet a kdvetkez6t mondja: ,,Az dpiiletek
vakolt szinezett, homlokzati falfeliilet6nek szinezdse csak fehdr, siirg6val t6rt feh6r, sztirk6vel

tdrt feh6r, vil6gos okker rirnyalatai, nap siirga, narancssz{n, homok, 6s agyagszin, s6rgas

tdglaszinek, illetve term6szetes dpitoanyagok eset6n azok term6szetes szinei alkalmazhat6k.
Falburkolat faszerkezet eset6n a fent emlitett szinek mellett, fehdr, barna, zdld szin, 6s ezek

dmyalatai alkalmazhat6k. Nyers t6gla homlokzati feliilet eset6n srirga, 6s vil6gos okker tdgla,
vagy bontott, v6gott kismdretii t6gla haszn6lhat6." Teh6t azert, az,rt ez sokkal tdbb, mint a
csak sarga. Masr6szt Mdrt azt leg/ak hozz6, hogy ez koncepcionrilisan 6n ftlvrillalom, nekem
ez sz6nd€kom is, hogy bugyi r6zsaszin, halvanykdk, meg ilyenfajta hiaszinek ne lehessenek a

XVI. kertiletben. Szerintem ez trijidegen t6ltlnk 6s nem javaslom, hogy ez megengedhet6
legyen. V6gre van egy olyan tdrvdnyi ftilhatalmaz;{s, ahol ezt meg tudjuk tenni. Kov6cs
k6pvisel6 rimak volt egy6bk6nt m6s javaslata is, ami kifejezetten arra vonatkozott, olyan
szab6lyoz6sokat emlitett, ami nem ide, hanem a KVSZ-be @rtozik. Ha el tudtak olvasni a

nemrdg kiosztott Kormrinyhivatali dllisfoglalast, az kifejezetten ftilhivja a figyelmiinket, hogy
ebbe a rendeletbe, olyat, ami a KVSZ-be tartozik, nem irhatunk bele. Teh6t nem az6rt nincs itt
benne ez a szabilyozAs, mert, hogy, mert, hogy nem szeretndnk, hanem mert nem ide
vonatkozik. Nyilv6n kdpvisel<i ur nem ezt kifog6solta, vagy nem csak eZ kifog6solta, hanem

azt, hogy ezt mi€rt nem tartjuk be! Jegyz6 Umak m6r is sz6ltam az 0n emlitett cimet meg
fogjr& vizsg6lni, hogy ott egydbkdnt mi 6s hogyan 6pUl, de a KVSZ-ben lev6 szigoritrisi
javaslatai, hogyha vannak, akkor k6rem majd akkor megfogalmazni, dn drdmmel fogom
t6mogatni ezeket a dolgokat. A v6dend6 6piiletek listrija, dn rigy tudom, hogy ebben nincsen

viiltozds. A kor6bbi szabiiyozdshozk6pest. T6th Mikl6s b6logat is. Tehrit rij szabiilyoz6s most

a K6pvisel6-testiilet, vagy tj v6dend6 dptileteket, kerit6st, vagy brirmit nem vesz Iijl, ez a
jelenleg is v6detts6g alatt lev6, term6szetes, hogyha valakinek van ilyen javaslata, akkor

b6rmikor 6lhet azzal. Ugye ezt nincsen leszabrilyozNa a folyamat, de 6t azl gondolom, hogy

barki bejdhet a F<i6pit6szhez, ds tehet javaslatot, a fo€pit6sz megvizsg6lja, megvizsg6ltatja,

hogy ez val6ban sztiks6ges-e, indokolt-e ez a v6delem, 6s akkor ut6na a Kdpvisel6{esttilet
d6nt ebben. Szatm6ry K6pvisel<! Ur a Bizotts6gnak j6 n6h6ny javaslata van, ezeke egyesdvel

majd beszdln6nk r6la. Es 6n azt javaslom, hogy amelyikben nem drtek egyet, a bizotts6ggal,

ott vagy szavazzttlk, vagy egy k6s6bbi megbeszdl€.s taryyhvir tegyiik ezt a dolgot, de ugye

nemcsak ez6rt k€rt sz6t, hanem ec:ert, hogy a kegyhelyek is vddettd nyilvanitva legyenek. En

arra k6m6m, mert most kaptam meg eA az arryagoI, hogy 6tadom T6th Mikl6s f66pit6sznek

ez, 6s akkor a kdvetkez<i m6dosit6sn6l megvizsg6ljuk, mAr ugye december 13-ai iil6sen,

egydbkdnt 6n javaslom ed, teh6l nem olyan nagy baj az, hogy ene van lehet6sdg, hogy az

utcrin ldldllitott r6gifajta, hagyomanyos keresztek, vagy b6rmi mds, sireml6kek, ak6r, hogyha

j6l l6ttam, egy 6tlapoziissal, az 6n javaslat6t, hogy ezek v6detts6get llvezzetrck. En szerintem

ennek nincsen akad6lya, persze azdrt megn6zziik, hogy ajogszab6llyat ez mennyire v6g dssze,

vagy mennyire nem. Vajda Umak a hozzitszll sdt 6szint€n nem 6rtettem. Tehrit att6l, hogy

Onnek becsip6d6se van, azdrt m€g a tdrvdnyeket be k6ne tartani, ugye nekiink tdrv6nyi

el6irrisunk, hogy ezt a teleptll6sk6pi vddelemr6l sz6l6 jogszab6ll,t id6n nektink el kell fogadni.

Teh6t 6n nekem gondot okoz az, hogyha Onnek nem okoz gondot a tdrvdny, be, vagy Onnek
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gondot okoz a tdrv6ny betart6sa, de hiit mindenki a saj6t szerencsdj6nek koviicsa, szokt6k
mondani, tehdt... 6n nem javaslom azt, hogy a hat6lyos jogszabdlyokat ne tartsa be a

K6pvisel6+estiilet, de hat nem vagyunk egyform6k. Mizsei Umak a javaslata ugye, hogy
lehessen kdaertileue alm6t,6s egy6b ilyen friLkat tiltetni, itt 6n is viuiban 6llok egy6bkdnt a

kdztertilet, kdzteriilet, a Kdmyezetvddelmi Irodiival. Szerintem sem olyan nagy baj az, hogyha

vannak gytimdlcsfrik is a kdzteriileten. Abban viszont a Kdmyezetvddelmi Irodrlnak igaza

van, hogy erre kapacit6sa nincs az 6nkormrinyzatnak, hogy ezt term6re metssze, meg

permelezze, meg miegym6s. Hogyha tudunk olyan szabrilyozdst hozni, hogy a tulajdonos,

vagy annak ahiunak, ami el<itt 6ll a fa, kcitelessdge ezt megtenni, akkor is elgondolkodtat6 az,

hogy egyaltalan van-e mdg olyan szakmai tapasztalat emberekn6l, hogy tudja-e metsz6re,

vagy term6re metszeni a f6t. Kdvetkezo miatt kerdezem, mert eliilteti Pista b6csi. Pista b6csit

eliiti az aut6, villamos legyen. M6snap felesdge elkdltdzik, megveszi valaki a hrizat, kdt h6t

mtlva, 6 mdr nem, nem 6 az, aki eltiltette a f6t. 6t akkor, ahogy 0n mondta. ugye hogy annak

kell gondoznia, aki eliiltette, nem 6 tiltette, nem tudja mi van. Az ki akarja v6gatni, akkor

ahhoz engeddlyt kelt k6mi, teh6t nem olyan egyszerti, mint ahogy, ahogy k6pvisel6 tr tigy

elsore, els6 rrindzdsre elmondta, de ebben teljesen v6letleniil egyet6ttink, hogy szerintem is

lehetne gyiimdlcsfa kdaeriileten. Meg kdne tal6lni ennek a m6dj6t, nem ez a rendelet m6g az,

felt6tleniil. A Telepiil6sfejleszt6si Bizottsdg javaslatai. Mindenki megkapta, k6rem,

figyeljenek, a 2. g (7) pontja,6k azt gondoljrik, hogy amit megfogalmaaak az egyszenisit6s,

szerintem nem, de ezt majd vitassuk meg a k6vetkez6 alkalommal. A 2. (1l)-es javaslatuk, az

szerintem rendben van. A 2. (15)-6s, az is rendben van. A 9. (l)-es is. A 11. $. (6) c),

szerintem az is. A 13. $ (1) a)-hoz, meg a 13. $ (2)-htiz, hogy egy [j HK/3-as teriilet legyen,

mely ugye a hagyom6nyorzo kerw6roson beliil itt a r6kosszentmihrilyi volt szem6ttelepen

6pitett lak6park legyen ilyen tertilet, ezt dnmagiban nem 6rtem, hogy midrt kellene, f6leg ugy,

hogy a m6dosit6 javaslatokban nem jelenik meg, hogy ezzel valarni kiildn szab6lyozas lenne,

az6rt kellene-e kiil6n megjeleniteni. Rriad6sul, - h6t hogy mondjam finoman - a XVI.
kertiletben egy 25 6ve dpiilt tak6teriilet, ami egy6bk6nt is elt6r, azt 6n nem sorolnilLrn be

hagyominyorzo cimsz6val, de h6t a bizotts6gnak lelke rajta. Teh6t ea szerintem a jdvoben

besz6ljiik meg. A, 6n drtem a 17. g (3)-(a)-es bekezd6s6hez irt t6rl6 vdlemdnyiiket, ami
6sszecseng, vagy rigy n6z ki, mintha tisszecsengene a Kormifuryhivatal vdlem6ny6vel . Ugye ez

aa jelenti, hogy a jelentosen, meg a kiv6teles esetben cimfi szavakat tdr6ln6k. Ugye ez a^
jelenten6, 6n megit6l6sem szerint 6s itt majd a jogriszok segitsdgdt kdrem a k6vetkez6 testiileti
iil6sre, hogyha eltdrdljiik a jelent<isen sz6t, az azt jetenti, hogy csak olyan 6piilet
enged6lyezhetri, ami pontosan megegyezik a mellette lev6 k6t oldalon lev<i dptilet
magassiig6val. Mert ugye most az volt, hogy jelent6sen nem t6rhet el. Most meg az lesz, hogy
nem t6rhet el. Teh6t szerintem azdrt ez mdgiscsak dletszertbb. Es a kiv6teles eset is szerintem
dletszertibb, rigyhogy dn ea nem tdmogatom, de megndzziik a k6vetkez6 alak, alkalomra. 18.

$ ( I ) bekezd6s, 6n 6rtem itt a szri.Lnddkot, hogy a sarkon ne legyen tdm6r kerit6s, meg a
fdttvonalak mellett sem, vagy nem teljesen t6m6r, de ne legyen. Hogy atl6that6 legyen. De
ezzel egylj;fi €n az6rt m6giscsak tegyiik hozzit, hogy vannak olyan foritvonalaink, amik
keresztezik egym6st, tehet ofi a sarokh6znak egyik oldal6r6l se lehetne fgymond olyan
v6delmet kapnia a zaj €,s az egydb szennyezod6ssel szemben, mint mondjuk a mellette lev6
hrizn6l, csak azdrt, hogy 6t lehessen latni, amire nem biztos, hogy sziiks6g van. Ea 6n
meggondolasra m6gjavaslom azert, j6? A 20. $ (l) d)-vel egyet6rtek. A 20. $ (9) bekezdesben
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legyen egy ijabb, ezzel egyet6rtek. A 20. $ (3) bekezd6se, ezzel nem 6rtek egyet. Ea majd
meg kell beszdlniink. A22.1 (1), az rendben van, a22l (l) a), itt szerintem az 6n sz6nd6kom
az, hogy ez ne legyen. Tehet, illetve, hogy ez maradjon benne. Ha ea esetleg valami mds
jogszab6ly, m6shogy szab|lyozza, mint ahogy a Korm6nyhivatal is kit6r n6h6ny
hozzitsz6litsAban, akkor ea megvizsgdljuk, de 6n most ezt nem javaslom mdg, A22. (l) a), az

rendben van. A 23./ (3), dn ezt kifejezetten nem javaslom, hogy 3 m2 legyen a frinak a
tertilete. 1 m2-t szoktunk mindenhol. A 15. 24-es pontn6l rendben van. A 25-26. $-ban a 7o

helyett, l0 Yo. Ed az6rt nem javaslom, mert el6fte meg ugye szintdn fokban van taliin
meghatiirozva. Tehiit a 35-45, teh6t 6n ezt nem javaslom vdltona:ni, de majd eZ
megvizsgdljuk akkor a k6vetkezri bizottsrigi iil6sen. A 31. (4), ezt 6n elfogadom. A37.(4),az
dsszefiigg a korribbi, 23. (3)-mal, amit szintdn nem tifunogattam, ezt se. Ugyanigy a 41. (3). A
47. $-ba, hogy A1-es sikfeltilet mdret6t m6g egydbkdnt fdl m2-rel meghalad6 legyen, dn eZ
nem t6mogatom. Vegjanak kisebb iz6t, t6blet. A 48(8)-at szintdn nem, a 521 (2) a), c)-r nem.

A 53. $ (a) bekezd6s6t, szintdn nem tdmogatom. Az 51. (1)-es az rendben van. A 51. (2) nem,

az 5l . (3), nem. Az 51, az 521(l), az rendben yai;,. Az 521(2), az 54/(2), €,s a 54l(3), mind a

kett6, 6n az egyiket sem tAmogatom. Az 54/(4)-et azt trimogatom. Ezeket r6szben

6sszefliggnek, fgyhogy majd meg ketl n6zni, de mondom, igy nyilatkoztam. Az 551(1), ea
nem t6mogatom. A 60/(2), ez rendben van. A 63/(2), ez rendben van. A kdvetkezo oldalon
talilhat6, egyiket sem tAmogatom. A 65. b), ez rendben van. A 66-os 6n ezzel elvileg
egyetdrtek, de ea a jog6szoknak kdrem, hogy vizsg6ljak meg, mert ez dsszefiigg az elozo

oldalon lev<ikkel, hogy ezt vizsgdtjuk meg, hogy jogilag pontosan hogy lehet, 6s hogy j6
szab6lyomi. A 72. (2)-vel egyetertek. Es a 83/(3)-al is egyet6rtek. Kdrdezem a bizotts6g

elndkdt, hogy klin-e az egyet nem 6rtett r6szek6l szavazlatni a kdpvisel6-testiilettel, vagy

megel6gszik azzal,hogy ezt majd pr6b6lunk majd k6zds nevez6re jutni a kdvetkez6 bizotts6gi

iil6sen?

SZATMARY LASZLO
Nem, dn abszoltt egyetdrtek, hogy ea mdg egyszer targyaljuk vdgig, ebben vannak olyanok,

amik most 6gy 6rtett, nem t6mogatott, de vannak olyanok, hogy ez rendeletre hivatkoz6ssal,

az oszl lyvezetok jelea6k, hogy ez igy van el6irva a f6varosi rendeletben, p6ld6ut ez a 3 m2,

p6ld6ul. Tehdt ez, ezt mdg v6gig kell majd n6zni, 6s v6gig kell majd targyalni, hogy ez most,

mi van, hogy van. Teh6t ez6rt mondom 6n, hogy.. .

KOVACS PETER

Akkor most ne szavazzunk r6la!

SZATMARY LASZLO
Ne szavazzunk, ne, ne, ne, ezt trirgyaljuk rijra!

KOVACS PETER

J6! Ktiszdndm szdpen! Akkor ezt a napirendi pontot most lezdrtuk. Soron kdvetkezik 7.

jelzett:
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Javaslat az Onkormanyzat tulajdon6ban 6116 lak6sok

b6rbeadasanak feltdteleir6l, valamint a lakb6r m6rt6kdr6l

sz6l6 3212012. (XI. 26.) tinkormanyzati rendelet

m6dosit6s6ra
El6teIiEszldt dr. Csomor Ervin alpolg6rmester

KOVACS PETER

Parancsoljon!

DR. CSOMOR ERVIN
Kiisz6n6m sz6pen! A vonatkoz6 rendeletiink alapjan a lakbdreink mdrtdk6t feltil kell vizsg6lni

rendszeresen. Ennek kelt most eleget tenni a Kdpviselo-testtiletnek. Az eloterjeszt6s alapjan a

harom tipusri lakbdrb6l a szocidlis, illet6leg a Szobabdrl6ben, a Szobab6rl6k Hazdban l6v6

lakb6ren a javaslatom szerint nem tdrtdnne v6ltoz6s. Ellenben a kdlts6gelvii lak6sok eset6ben

ugye a mi rendeletiink is azt mondja ki, hogy az ene, az ebb6l befoly6 lakb6rt, azt az ilyen

tipusri lakasok felujitas6ra kell forditani. Es h6t ez emek alapj6n a kisz6moltuk az 6pit6ipari

6rindexnek a m6rt6k6t ds igy ennek alapjan javasoljuk ezt a tipusri v6ltozast, amely az

el6terjesztdsben szerepel. Mellesleg nem szeretndk erre hivatkozni, meg nem is ez a cdl, csak

lgye a4 gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az elmtilt 6vekben, amely tal6n tavaly

gyorsult, meg az id6n gyorsult ftil, amely ugye az albdrleti rlrak igen jelent6s nrivekeddsdt

mutatta mindenhol, itt a XVI. kertiletben is, tehet az az ollo, vagy a ktil6nbs6g, amely a

k6ltsdgelvri lakasok lakb6re, illetoleg az alb6rleti dijak k6ztitt van, az nemhogy csdkkent,

hanem m6g jelent6s mertdkben nott is az elmrilt id6szakban. Az el<iterjeszt6sben lenne egy

masik javaslat is, hogy az lJjszAsz, amelyekre ugye intdzm6nyvezet6k kerestek meg engem,

hogy a lehet6s6g legyen arra, hogy a keriileti lakcimmel nem rendelkez6, viszont a kertileti

intdzmdnyben, iskoliban dolgoz6 pedag6gusoknak is legyen lehetris6ge a Szobabdrl6k

Hi:zttban, Httzitra p lyiaru, 6s 6n ezt aa gondolom, hogy egy m6ltrinyoland6 dolog. Itt, ezzel

kapcsolatban tdrtdnt egy pici eliris. Az eloterjesa6sben j6l szerepelt, csak a rendeleti
javaslatban szerepelt picit rosszul, hogy a pontos elnevez6se jelen pillanatban az az Eszak-

Pesti Tankeriileti K6zpont, 6s igy a rendeleti javaslatban Eszak-Pesti Tanker0let van, teh6t ez

pontosan Tankeriileti K6zpontot jelent. En k6mdm, hogy ezt a Kdpvisel6-testiilet tiirnogassa

ezt a rendelet-m6dosit6st. Kciszdndm.

K TER
Kdszdndm sz6pen! Kdrdezem van-e k6rd6s? Kdrddst nem kitok! V6lem6ny, javaslat, avagy
hozzAsz6lits? Dobre Dririel Kdpviselo Ur. parancsoljonl

DOBRI DANIEL
K6sz6ncim sz6pen a sz6t, Polg6rmester Ur! Ugye itt a Szobab6rl<ik Hazrit6l van sz6, ami, a mi
tapasztalataink szerint a bizotts6gi iildseken, mivel a bizotts6gban iil6k, ami ezekkel a
prlLlyazatokkal is foglalkozik. Ugye f6leg pdlyakezd6, illetve fiatal emberek 6s hdlgyek
piiyiunak ide, azdrt, hogy el tudjdk kezdeni az 6letti,ket. Nekem lenne egy olyan javaslatom,
amivel szerintem tudna a Kdpvisel6+estiilet az int6zmdnyvezetrik 6rdm6re is, ahogy
Alpolgdrmester 0r is utalt 16, tAmogatni azt, hogy akik a kertilet6rt dotgoznak, akar

7NAPIREND:
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pedag6gusok, akar az dnkorm6nyzat inlizmdnyeindl dolgoz6k, hamarabb tudjanak pAlyazatol

beadni ezekre a Szobab6rl<ik Hiaitban l6v6 lak6sokra. Ez6rt nekem az lenne a javaslatom a

rendeleti javaslathoz, hogy az abban szerepl6, felsorolt, valamennyi jogviszony esetdn, mrir 6
h6napja fenn6ll6 jogviszony eset6n nyijthassanak be p ly{zatot a pilyaz6k. Kdsztindm
szdpen. Es ezt meg is fogalmaztam Polgiirmester Ur!

KOVACS PETER

Az j6, mert nem drtettem, hogy 60 nap, vagy 6 h6nap, de 6 h6nap. Kdsz6n6,m sz6pen!
Tov6bbi hozz{sz6l sokat nem l6tok. Kdrdezem az el6terjesztdt, hogy akkor 6 h6napra...

DR. CSOMOR ERVIN
Igen!

DR. C OR ERVIN
igy van! En azt gondolom, hogy ez annyiban jogos, vagy mdlt6nyoland6 lehet ez a javaslat,
hogy minden jogviszony tekintetdben egys6ges szab6lyoz6s jrinne l6tre, rigyhogy 6n a Dobre
K6pvisel6 Umak a m6dosit6 javaslatiit elfogadom 6s befogadom.

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! J4 csak az6rt adtam oda, hogy elolvassa, de akkor adja vissza, mert ftil
kell olvasni. Ja, nem, befogadta, akkor nem kell vele foglalkozni!

KOVACS PETER

A jegyz6kdnyv szdrnira akkor az mindenf6lek6ppen fontos, hogy meglegyen. Kdsz<jndm

szdpen. Teh6t akkor a Dobre K6pvisel6 Ur riltal beterjesztett 6s a Csomor Alpolg6rmester Ur
riltal elfogadott m6dosit6 javaslattal egyttt teszem {bl szavaz6sra a kdrddst. Aki ezzel

egyet6rt, mar a rendelet alkotrissal, azt k6rem, igennel ezt jelezze. Szavazzunkt A K6pviselo-

testtilet 16 igen, egyhangirlag elfogadta a rendeleti javaslatot.

Budapest F6varos XVL kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-
testtilete megalkotja az Onkormiinyzat tulajdon6ban 6116

lak6sok b6rbead6srinak felt6teleir6l, valamint a lakb6r
m6rtdkdr6l sz6lo 3212012. (XI. 26.) iinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6srfu6l sz6l6

3312017 . (XI. 2l .) tinkormiinyzati rendelet6t.

(16 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

KOVACS PETER

Ne egy dv, meg 3 h6nap, meg... 6 h6nap legyen!

DR. CSOMOR ERVIN
De visszaadom, hogy aklor a..



Budapest Ftivdros XVI. keriileti Onkormainyzat K6pvisel6-testiilet6nek

33/2017. (XI. 21.) iinkormrinyzati rendelete

az 6nkorminyzat tulajdonriban 6llti lakrisok b6rbeadrisrinak felt6teleir6l, valamint a

lakb6r m6rt6k6r6l sz616 3212012. (XI. 26.) tinkorminyzati rendelet m6dosit6sdrr5l

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk
(1) bekezd6s a) pontj6ban kapott felhatalm azis alapjin, a lakrisok 6s helyisdgek bdrlet6re,
valamint az elidegenit6siike vonatkoz6 egyes szab6lyok6l sz6t6 1993. 6vi LXXVIII. tdrvdny
86. $ (2) bekezd6s6ben meghatarozott feladatktjr6ben eljiwa az aldbbiakat rendeli el:

Budapest F6varos XVI. keriiteti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek az Onkormdnyzat
tulajdondban 6116 lakrisok b6rbeaddsrinak felt6teleir6l, valamint a lakb6r m6rtdk6rril sz6l6
3212012. (XI. 26.) dnkormanyzati rendelet6nek (tov6bbiakban: Rendelet) 14. $ (2) bekezd6s

ab) pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,ab)dnkormanyzat 6ltal mtik6dtetett valamely int6zm6ny6ndl eltdltdtt legalibb 6

h6napja kdzszol giiati vagy kiizalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy az

Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont vagy annak jogel6dje Altal miikddtetett a

XVL keriilet kdzigazgatdsi teriiletdn tal6lhat6 oktatdsi intdzm6nyben legalibb 6
h6napja kcizalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy a XVI. keriileti
Rend6rkapitiinys6g hivatrisos szem6lyi 6llomrinydba tartoz6, a keriiletben
t6nylegesen legal6bb 6 h6napja szolg6latot teljesit6 dolgoz6, illetve XVI.
kertileti sz6khellyel bejegyzett sportszervezethez legal6bb 6 h6napja igazolt
sportol6, vagy munkaviszony, illetve munkav6gz6sre irrinlul6 egy6b
jogviszony alapj6n sportszakemberk6nt legal6bb 6 h6napja foglalkoaatott ds"

2.S

A Rendelet 38. g (3) bekezd6s hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Az dnkorm6nyzati tulajdonban l6v6 ingatlan kdlts6gelven tdrt6n6 b6rbead6sa eset6n a
b6rleti dij mdrtdke 566 Flmzth6, ftiggerleniil a lakds komfortfokozatet6l."

3.$
E rendelet 2018. janurir I . napj6n l6p hatdlyba.

l.s

Ancsin Ldszld
jegtzd

Kovtics Piter
polgdrmester
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Zirad,Ek:
E rendelet 201 7. 6v november 2I. napjrin kihirdet6sre keriilt.
Ancsin L{szl6
jeg'zd
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Altaldnos indoko16s

A rendelet m6dositris6val a Szobab6rl6k htaaban tal6lhat6 lak6egysdgek bdrletdre az EPTK
dolgoz6i is p6lyazhatnak. A beruhriz6si kdlts6gek emelked6se miatt, sztiksdges a kdlts6gelvri
lak6sok lakb6r6nek feltilvizsgrilata.

R6szletes indokol6s

1. g-hoz:

A rendelet alapjan a Szobabdrl<ik haziban tal6lhat6 lak6egysdgek b6rlet6re az EPTK dolgoz6i
is prily6zhatnak.

2. g-hoz:

A kdltsdgelvri lakbdr emel6sdr6l rendelkezik.

3 $-hoz:

Hat6lyba ldptet6 rendelkez6st tartalmaz.
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Javaslat az Onkormanyzat vagyon6Lr6l 6s a vagyontargyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sr6l sz6l6 24/2009. (VI. 25.)
dnkormrinyzati rendelet m6dositasiira
Ekiterieszto: dr. Csomor Ervin alpolg6rmester

KOVACS PETER

Az el<iterjesa6 szint6n Dr. Csomor Ervin AlpolgriLrmester Ur, aki jelzi, hogy nincsen

hozziif,iznival6ja. K6rdezem, van-e k6rd6s? Ilyet nem l6tok! Vdlemdny, javaslat, hozzAsz6l6s?

Koviics Raymund K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

K VA S RAYMLIND
K6sz6n<im! Az egyik itt szerepl6 utca ugye az az 6n kdrzetemben varr, a. iiesz utca. Es csak

az a k6rd6sem, hogy a j6v<ire ndzve is, meg tigy 6ltal6ban, hogy ez biaos, hogy ez a
leghatdkonyabb megold6s, hogy egy utc6t 6tneveziink, hogy elcsatoljuk a kdzteriileti, tehit ez,

ez szerintem ez utca alnevezds bizonyos szempontb6l, tehit az magyarul, 6s rdviden az a
kdrd6sem, hogy szab6lyos-e, hogy igy neveziink 6t egy utc6t, ahogy most ezt megtessziik?

Ami ugye azt hiszem, nem a mi hatiskdrtink !

KOVACS PETER

Kdsz<in6m szdpen! En rigy l6tom, hogy igaz6b6l nem utcdt neveziink 6t, hanem a
kdztertileteket, tertilettd cserdljiik el egym6ssal. El6terjeszt6 b6logatott. Tovribbi hozziszil{s,
Kov6cs Raymund K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

KOVACS RAYI\4UND

Amennyire az anyagb6l kideriilt, a Forrdsmajor dilo, az rdvidebb lesz, az ijirsz utca pedig

hosszabb [esz

KOVACS PETER

Igen, ezt mondtam 6n is!

K S RAYMLTND

Igen! De e^, ha a t6rkdpen ndzztik, akkor a Forrasmajor dtil6nek az a rdsze, ott ij6sz utca

lesz! Teh6t nem Forriismajor driki lesz, hanem ljdsz utca. Magyarul atneveztiik bizonyos

szempontb6l. Csak az6rt k6rdezem. hogy ez igy jirhat6 rit-e, mert egy eldg drdekes precedenst

teremtl De nincs vele kifog6som, teh6t nincs vele probldmam, hogy igy csin6ljuk, ha (gy kell,

de ez egy eldg furcsa dolog, hogy most, hogyha r6szletesen bele akarunk menni, akkor pedig

lehet, hogy m6g tov6bb kdne menni, mefi ez a Forriismajor, yagy ez a Forrrlsmajori diil6, egy

darabig t6nyleg olyan, mint a, ij s, utca folytat6sa, ut6na pedig ilyen mezei rit lesz bel6le, ds

kanyarog jobbra-balra 6s valahol, a XVII. kertiletben vdgz<idik. De, hogy teh6t csak az, hogy

8

KOVACS PETER

igy ea a napirendi pontot le tudtam z6mi. 8-sal kdvetkezik:

NAPIREND:
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ez igy szabalyos-e, hogy ilyen fgymond csellel neveziink rit egy utc6t? Ennyi! Nincs vele

kifog6som, csak, ennyi!

KOVACS PETER

Jegyzo tJr? 6n szerint ez szab6lyos-e?

ANCSIN LASZLO
Dr. Luk6cs Titanilla!

KOVACS PETER

Megkdrdezziik Dr. Lukilcs Titanill6t!

DR. L rAcs utaNu-r-e
Tisztelt Polg6rmester Ur, tisAelt K€pvisel6-testiilet, tisztelt KovAcs Raymund Kdpvisel6 Url

Szdmtalanszor fordult mar el6 ilyen az tinkormrinyzat 6let6ben. A legutols6, ami most hirtelen

eszembe j utott, az ugye a Ftird<ihely utca, pontosan ugyanilyen telekalakitris, r6szben

telekalakit6ssal t6rt6no meghosszabb(t6sa. De ez miir rengetegszer fordult el6, ez nem

6tnevez6snek hivj6,k. Ez telekendez6s. Ett6l ffiggetleniil terrndszetesen a testtilet egy m6s

tipusri etjar6sban d6nthetne a Ftird<ihely utca 6tnevez6s6r<il is. Aminek k6t.. .

KOVACS PTEER

Amilyen a Forr6smaj ori dtilo.

DR. LUKACS TITANILLA
A Forrdsmajori dril6 iitnevez6s6rdl is, ami ellen k6t drv is sz6l, az egyik az az, hogy ugye

innentol kezdve erdoteriilet kezd6dik. Ha a^ ilnevezztik ijrisz utcdra, term6szetesen egy

m6sik elj rfuasban, abban az esetben, ott is h6aszrfunot kell adni 6s az esetleg azt

eredmdnyezheti, hogy az ottani tulajdonosok aa hiszik, hogy esetleg ott k6s6bb dpitkezni

lehet, hiszen hiuszitrnol fognak kapni. A mrisik, ami ez ellen sz6l, az a Forrrismajori diil6 ft,
Fdldhivatalban lev6 rendezetlens6ge. Ez a helyrajzi sz6m val6ban m6g, amib6l most

kialakitunk egy r6sa 6s dtnevezziik, vagyis hrlt, amib6l most egy rdsa az ijilsz utcrihoz

csatolunk. Azonban a Foniismajori dril6 tt, ami azlin kanyarog 6s ki6r aaan a XVII.
kertiletbe, sajnos tcibb ponton, a Fdldhivatali nyilvdntaruisban, Zseml6kes utcakdnt szerepel,

aminek a rendez6s6t m6r el is kezdflik. Teh6t most, per-pillanat, ennek a Forriismajori diilo
ftnak, a teljes eg6szdnek az ifievezes€re nem is lenne m6d. Kdszdndm!

KOVACS PETER
Nagyon kdsz6ndm! Mizsei Laszl6 Kdpviselo Ur a k6vetkezo hozzirsz6l6, parancsoljon!

MIZSEI LASZLO
Kdszdndm! Titanilla tal6n le se tiljdn, hogyha kdrhetem, mert egy drtelmezo kdrddsem volna,
pontosabban fiil se 6ltjon, el se menjen, hogyha ez igy pontosabb! Es ez nagyon fontos! Aa
szeretn6m k6rdemi, hogy...
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KOVACS PETER

Es a kettri kdztitt ok-okozati dsszeftiggds van?

MIZSE] T.ASZLO

Igen, termdszetesen! Eln6zdst, de szerintem foglalkozzunk ink6bb a tdm6val! Viccel6dhetiink
mdg itt egy darabig, de szerintem nem ez a l6nyeg a dologban. Azt szeretn6m kdrdezni, hogy
az el6terjesadsben ket eset van megemlitve az egyik az ij6sz utca kdmy6ki telekendezds, ds a

m6sik meg a Corvin el6tti tertiletnek a rendez6se. A hat6rozati javaslatnak a vdgdn viszont dn

mar, hatdrozati javaslatk6nt csak a Szurmay Siindor fasor reszre ldtok utaliist. Az ij iisz utcara

neml Valamint egy rendeleti javaslat, miszerint m6dositjuk a rendeletet. Ez most, hogy

tdrt6nik akkor, ez most, hogy van? Mirol fogunk szavazni, a rendeleti, hatarozati javaslatban?

Csak a Szurmay Sandor iason6l? A mrisikr6l nem? Kciszcindm!

KOVACS PETER

Miel6tt m6g Lukrics Titanillanak sz6t adndk, Kov6cs Raymund is szeretne hozzitsz6lni,
gondolom ezutdn mdg majd lesz lehet6s6ge Luk6cs Titanillanak. Parancsoljon!

KOVACS RAYMUND
Igen! Aa nem hiszem, hogy ez ilyen temdrdek-szenien el<ifordult volna, mert akkor minden

esetben vagyoffendeletet kellett volna m6dositani. En nem emldkszem rii, hogy ez ilyen stiriin

tdrt6nt volna meg, de lehet, hogy a mem6rirtn kihagy 6s itt tem6rdekszer m6dositottuk a

vagyonrendeletet az elmtlt 6vek soriin. De itt az tctrtdnik, hogy egy utcdt 6tnevez[nk egy

milsik utcara. Tehet mfu mds lesz az utc6nak, vagy ennek a neve. Teh6t azt nem hiszem, hogy

sok ilyen lett volna az elmtlt id6szakban. Zitr6jel bezfuva. Kdsziindm!

KOVACS PETER

Hrlt mask6pp l6tjuk ugyanazt a val6s6got, de.. .. Dr. Luk6cs Titanilla, parancsoljon!

DR. LUKACS TITANILLA
Legut6bb, tisztelt Kovecs Raymund K6pvisel6 Ur! Ami 100 %-ig biztos, hogy a legutols6,

hasonl6 jellegri d6ntds, a Fiird6hely utca. Pontosan ugyanilyen telekalakit6ssal t6rt6n6

atminosit6se volt. Ami egy6bkdnt szintdn K6pvisel6testtileti anyag volt. Nem emldkszem a

tdbbire, de ez volt a legutols6. Mizsei Ur k6rd6s6re a v6lasz, a rendeleti javaslatban, tehrit a

rendeletben mar mind a k6t dolog rendezdsre keriil. A hatrirozatban azonban kizitrilag a

kataszter m6dositisrir6l van sz6. Tekintettel arra, hogy mind a Forrrismajori diil6 rit, mind az

ijrisz utca a korl6t, illetve a forgalomkdptelen vagyontalgy, teh6t a vagyonkatasztemek ebben

a mell6kletdben m5.r szerepelt, ezdrt fi.iggetlentil att6l, hogy melyik, hriny m2 tertiletri, mrir

mind a kett6 ebben a besorol{sban letezik, ezdrt erre ktildn hatfuozali javaslatot mii.r nem

sziikseges hozni. K6sz6ndm.

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! El6terjesztti kivan-e z5rsz6t mondani? Igen, kivrinl
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DR. CSOMO
Igen, igen, igen! Aa, hogy annyira j6, hogy ilyen irodavezet<jnk van, hogy sz6hoz sem lehet

mellette jutni, ea elmondta. K<iszdn<im sz6pen a k6rddsekre a v6lasz6t. Kdszcindm.

KOVACS PETER

Hatiirozathozatal kdvetkezik. Az el6terjeszt6s 2. oldaldn tal6lhat6, hat{rozatr javaslatr6l

szavazunk, melynek elfogadrisa min<isitett sz6tdbbs6get ig6nyel, szavazzunk. A K6pvisel6-

testiilet 16 igen, 0 nem, 1 tart6zkodtissal elfogadta a hatarozati javaslatot.

HATAROZAT:
35712017. (Xr. 15.) Kt Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormii'nyzat Kdpviselo-

testiilete a Budapest XVI. kertilet Szurmay Srindor fasor
105842142 hrsz-rl kivett kdzeriileti ingatlanb6l az
el6terjeszt6s 2. szrirnt mell6klet6t kdpezo telekhatar-
rendezdsi vimajz szerinti, ,,a" jehi l5l m2 tertiletet
korl6tozottan forgalomk6pes vagyonn6 nyilvrinitja.

A Kdpvisel6+estiilet felkdri a Jegyzot, hogy gondoskodjon az
Onkormrfuryzat vagyonrir6l ds a vagyontdrgyak feietti
tulajdonosi jogok gyakorlasrir6l sz6l6 24/2009. (VI. 25.)
dnkormdnyzati rendeletben tdrtdn6 6tvezetds6r6l.

Hatririd6: az ingatlan-nyilvantart6sban tdrt6n6 6tvezet6st
kdvet6 30 napon beliil
Felel6s: Kovdcs P6ter polg6rmester

(16 igen. 0 nem. I tart6zkodas)

KOV S PETER

Most a rendeleti javaslatr6l szavazunkl Mely termdszetesen min6sitett sz6t6bbs6get igdnyel,
szavazztnkl A Kdpvisel6-testiilet 16 igen, 0 nem, I tart6zkodrissal elfogadta ez a rendeleti
javaslatot.

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-
testiilete megalkotja az Onkormdnyzat vagyonrir6l 6s a
vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sr6l sz6l6
2412009, (VI. 25.) dnkorm6nyzati rendeler m6dosit6srir6l
sz6l6

3412017 . (XI. 2l .) dnkorm6Lnyzati rendeletdt

(16 igen, 0 nem, 1 tart6zkod6s)
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Budapest F6vriros XVI. keriileti 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3412017. (XI. 21.) tinkorminyzati rendelete

az Onkormrinyzat vagyondr6l 6s a vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorkisrl16l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) tinkorminyzati rendelet m6dositisir6l

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-test[lete az Alaptdwdny 32. cikk
(2) bekezd6s6ben kapott felhatalmazas alapjtur, valamint az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s
e) pontjdban meghatiirozott feladatkdr6ben eljrirva a kdvetkezoket rendeli el:

r. $

Budapest F<ivriros XVI. kerflteti Onkorm inyzatnak az Onkormdnyzat vagyonar6l 6s a
vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sar6l sz6l6 2412009. (VI. 25.) dnkormrinyzati
rendelete (tov6bbiakban: Rendelet) 1. mell6kletdnek az alirbbi sz6vegr6szei hely6be:

a k6vetkezri szdveg ldp:

A Rendelet 1. mell6klet6nek az aldbbi szcivegrdszei helydbe

a kdvetkez6 szdveg l6p

2.$

Hrsz clm Tipus Megnevez6s Onk
Tul.

Forgalomk6pess6g

,,l 05602 ijasz utca [t, tdr Ijiisz utca 10523
m2

100% Forgalomkdptelen

1 17513 Forrrismajor
drilo

Ut, ter Fon6smajor dri[6
utca

100% Forgalomkdptelen"

Hrsz crm Tipus Alap-
ter.

6nk.
Tul.

Forgalomk6pess69

,,105602 ij6sz utca irt, tdr ijesz utca 12248
m2

100% Forgalomkdptelen

1 17513 Forriismajori
dril6

Ut, t6r Fon6smajori
dfil6

721 m2 100% Forgalomkdptelen"

Hrsz clm Tipus Megnevez6s Alap-
ter.

6nk
Tul.

Forgalomk6pess6g

,,10584214
2

Erzsdbet
liget

kiizpark Erzs6bet liget 92956
m2

100% Forgalomkdptelen

105842/33 Erzsdbet
liget

3795
m2

100% Korl6tozottan
forgalomkdpes"

Hrsz ctm Tipus Megnevez6s Alap-
ter.

Onk.
Tul.

Forgalomk6pess6g

,,t05842/4
2

Szurmay
S6ndor fasor

krizpark Erzs6betliget 92770
m2

100% Forgalomk6ptelen

Alap-
ter.

2446
m2

Megnevez6s

szirhia Erzs6bet liget
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105842/33 Hunyadvar
utca 43lC.

szinhiv Erzsdbetliget 3946
m2

100% Korletozottan
forgalomk6pes"

3.$

(1) E rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hatrilyba.

E rendelet a bels6 piaci szolg6ltatasokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament ds a Tan6cs
2006/ 123 /EK lrfuyelvnek val6 megfelel6st szolgrilja.

(2)

Ancsin L6szl6
jegzd

Zirad6k:
E rendelet 2017. 6v november 21. napj6n kihirdet6sre keriilt.
Ancsin Ldszl6
jegtzii

Kovics P6ter
polgdrmester
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Altakinos indoko16s

A Budapest F6vrlros XVI. kenileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-testiilete 912017 . (lV . 13.)
Snkormdnyzati rendelet6ben an6l dcintdtt, hogy az Onkormanyzat tulajdon6ban ldv6
ingatlanokat az ingatlan-nyilvri'ntartds viltozas6nak megfele[6en m6dositja.

R6szletes indokokis

1. $-hoz:

A telekhatrlr-rendezds ingatlan-nyilviintartiison tdrt6n6 6tvezetes6t kdvet<ien a
vagyonkatasztert a kdpvisel6+estiilet m6dositja. Mindk6t ingatlan tov6bbra is
forgalomk6ptelen tdrzsvagyon marad, csak a terUletek nagysegeban t6(dnik viltoziis.
A 105260 hrsz-f kdzteriileti ingatlan teriilete 1725 m'?-rel n6 a 117513 hrsz-t kdaeriileti
ingatlan tertilete 1725 mz -rel csdkken.

2. $-hoz:

A Kdpvise16+esttilet a telekhatrir-rendez6s ingatlan-nyilvrintartrison t6rtdn6 Atvezetdsdt
kdvet6en a 105842/42 hrsz-ri ingatlan l5l m'ztertiletdt korl6tozottan forgalomkdpes vagyonnd
min6siti.
A 105842142 fusz-t forgalomk6ptelen vagyon teriilete 151 m2-rel csdkken, a 105842/33 hrsz-
ri korl6tozottan forgalomk6pes ingatlan tertilete 151 m'z-rel n<j.

3. $-hoz:

Zdr o r endelkezdseket tartalmaz.
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KOVACS PETER

igy ea a napirendi pontot le tudtam z6rni' Soron kdvetkezik 9' jelzett:

NAPIREND: 9 Javaslat a Budapest XVI. keriilet, Krenedits Sandor u. 3'

sz6,m alatti, 109941 hrsz-ri ingatlan 6rtdkesit6s6re, a

vagyonrendelet m6dositdsiiLra, valamint a Corvin Mtivel6ddsi

Hia alapit6 okirat6nak m6dositdsara

Elo eszto dr. Csomor Ervin alpolgrlLrmester

KOVAC S PETER

Az el6terjesa6 Dr. Csomor Ervin Alpolgrirmester Ur. Parancsoljon Alpolg6rmester Ur!

DR CSOMOR ERVIN
K6sz6n6m sz6pen! Tirl sokat nem szeretndk hozzAfvni az eloterjesa6shez. Gyakorlatilag az

cinkormrinyzat korlbban ddntdtt ugye a k6lts6gvet6s6ben, hogy ea az ingatlant ugye

6rtdkesiteni kivrinja, illet6leg az ebb6l szirmazo dolgot bev6telk6nt ugye szerepelteti az

dnkormdnyzat k6lts6gvetesdben. Elk6sztilt rA az 6rtdkbecslds, amelynek az, amelyet

mell6kletben mindenki litja. Ez ugye, mivel fel6pitmdnyes ingatlan, e, AFA-mentes. Teh6t ez

neft6 6rtdk az megegyezik ebben az esetben a brutt6 6rt6kkel. Es ea kdvet6en hdt

nyilvrfurval6an a bizunk abban ugye nem elhallgatva az ezzel kapcsolatos vdlem6nyeket,

bizunk abban, hogy olyan szem6ly v6s6rolja meg ezt az ingatlant, aki valamilyen m6don

kor6bbi funkci6jdhoz hasonl6 vagy ilyen jellegr.i funkci6t kivdLn ene a teriiletre ldtrehozni. Es

javaslom a testtiletnek, hogy ez fogadjuk el. Ktiszdndm.

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! K6rd6sek. Vajda Zoltrin K6pvisel6 Ur az els<i, parancsoljon!

VAJDA ZOLTAN
Nagyon sz6pen k6sz6ndm a sz6t, PolgriLrmester Ur! Akkor csak egy gyors k6rd6s lenne

AlpolgiiLrmester Umak! Most a bevezet6j6ben azt mondta, hogy bizzunk abban, hogy olyan

fogia megvasrirolni, aki valamilyen m6don a funkci6t meg6rizve leszi ezl. Segitsen nekem,

milyen m6don latja ed garantalva, ebben az anyagban, ha 6n j6l olvastam, akkor ezt valaki
megveheti, lerombolja az dpitmdnyt 6s egy kdtlakasos ikerhrizat, vagy tarsash6zat 6pit 16.

Teh6t akkor mi6rt nem ugy van, 6s akkor a m6sodik kdrddsem lenne ugyanebben a kdrben, ha

On ebben bizik, akkor mi6rt nem olyan m6don irta meg az el6terjesztdst, hogy annak

garancidja legyen, hogy valaki rigy veheti birtokba, hogy az 6pitm6nyt meg kell 6rizni, teh6t
6n bizik benne, de simrin bek6vetk ezhet az. Nem biaos, hogy anyagilag racion6lis, ezt
k6szsdgesen al6irom, de simrlLn lehet, hogy egy tdbb mint 100 6ves 6pitm6n1t Polgri,rmester Ur
szokta mondani, hogy a csal6di eziisttikre mindig vigy6zunk a keriiletben. En ea arurak

tekintem egy6bk6nt, megveszi, lerombolja 6s egy ikerhrizat 6pit 16. El6fordulhat ez

Alpolg6rmester Ur? Kdsz6n6m!
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MIZSEI LASZLO
K6szdndm szdpen! Tdbb k6rd6sem is volna! Az els6 a kdvetkez6: Az idei kdlts6gvetdsben

40.000.000.- Ft-tal volt betervezve az 6ptlet, tehdt rigy volt a kdltsdgvet6sben, a megfelel6
sorban ez beirva, hogy ez 40.000.000-6t 6r, ennyit fogunk 6rte kdrni. Azt szeretndm l6tni,
hogy milyen 6rtdkbecsl6sre alapozott akkor az el6terjesa6? Teh6t amikor az idei
kciltsdgvetdsbe beirta az illetdkes, hogy ez 40.000.000-6t 61 6s annyi6rt akarjuk eladni, akkor
aZ milyen 6rtdkbecsldsre alapozta2 Ugyanis a 40 ds az 58,6 milli6 kdz6ft azdrt nem
elhanyagolhat6 a kiildnbs6g. Mrisodik kdrdds. Az ev h6traldv6 r6sz6ben mrir kdts6ges 6s

tisztess6gesen meghirdethet6 6s lebonyolithat6-e egy ilyen 6rver6s? Kinek a felel6ss6ge az,

hogy csak most dertil ki, milyen l6p6seket kell majd mdg meglenni az ingatlan elad6sa el6tt.
Ugyanis a kdltsdgvetdsben benne volt, ea mar janurirban el lehetett volna inditani ezt az

egdszet. Mellesleg nem tAmogatom az eladisAt, de akkor is ez nekem k6ts6ges, hogy
gyakorlatilag most miir csak decemberre halaszthat6 az egd.sz. Harmadik k6rd6s, hrirom
r6szb6l. K6sziilt-e el6zetes terv az dptilet hasznositiisara? Ezt az6rt k6rdezem, mert olyan nem
ldtezik, hogy az dnkormiinyzat tulajdon6ban ldv6, legyen egy ingatlan, 6s egyszer csak

megsziintetiink benne egy tevdkenys6get, 6s utrina egyszeriien nem t6r6diink vele. Ot 6v 6ta

azzal a te, azzal a hdzzal nem tdrt6nt semmi, azon kiviil, hogy megjavitottrik a tetej6t, most

milr nem riaik be. Ha nem kdszllt ilyen el6zetes terv az 6ptilet hasznosit6stira, midrt nem? Es

kinek a feleloss6ge ez, hogy nem k6szUlt, mert ugy gondolom, hogy a felel6s gazd6lkodris, a

tulajdonunkkal val6 felel<is gazdrilkod6s ez mag{iban foglalja, hogy tudjuk, hogy mire akarjuk

haszn6lni. Kdvetkezo kdrd6s: kinek a felel<iss6ge, hogy az 6piilet 6llaga ilyen m6rt6kben

leromlott, 6s az ut6bbi dvben semmilyen 6llagmeg6vas nem tort6nt. Kdrek egy felel6s

megnevezdsdt. Ugyanis ennek kell, hogy legyen felel<ise. Jrinos, ism6teld meg [6gy szives?!

KOVACS PETER

Ne besz6ljiink egyszerre! Mizsei Um6l van a sz6!

MIZSEI LASZLO
Kdszdndm! Horv6th Jrinos kdpvisel6trirsam megk6rdezle,hogy mi vagyok 6n? Rend<ir? Nem!

En egy felel6s dnkormiinyzati k6pvisel6 vagyok, aki megpr6b6l utanajriLrni annak, hogy az

iinkormilnyzat vagyon6t ki, hogy ds milyen m6don, milyen felel6ss6ggel, alaposs6ggal 6vja.

Ertem? Kdsz6ndm! Teh6t szeretndm tudni, hogy kinek volt a felel6ss6ge az, hogy igy

leromolhatott 6s az6ta sem tdrt6nik semmi. Mondom, egyetlen egy javit6s tdrt6nt a tet6n,

hogy ne iuzon be, ez szerencs6re megldrtdnt. 6tOait. .q rendelet-tervezet v6gdn ott tal6lhat6

ttibbek k6zt a trirsadalmi hatiisok dsszefoglal6sa, a rendelet-tervezetnek a tarsadalomra

nincsenek, nincsen kimutathat6 hatasa. Mire alapozza ezt az el6te4eszt6? Ugyanis a

t6rsadalomra igenis van hat6sa, ugyanis nagyon sokan vannak a keriiletben, akik a^

szeretndk, hogy ezt az ingatlant az dnkormiinyzat ne adja el, hanem igenis viselje gondj6t 6s

pr6b6lja meg az eredetihez hasonl6 fi.rnkci6val, rijra tizembe 6llitani. Erre igenis van

tarsadalmi ig6ny. Arra meg kifejezetten - hogy mondjam, sz6val - felhatalmaz6som van

KOVACS PETER

Kdvetkez6 kdrdez<i Mizsei Lriszl6 Kdpviselo Ur, parancsoljon!
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sokak eltal, hogy jelezzem, hogy nagyon sdrelmezik, hogy ezt el akarja ezt az |piletet adt az

6nkorm6nyzat. Az a keriilet egy lelk6nek egy darabja. Nem mellesleg a kis, a,,Nagymama

eziistidnek is egy, k6szlet6nek is egy darabja." Es az utols6 k6rd6sem, k6sztilt arr6l felmdrds,

hogy a kdmydkbeliek, keriiletiek, kertileti lak6inak mi a v6lem6nye err6l az elad6sr6l? Mit
szeretndnek jobban? Eladni, vagy meglartani 6s rij funkci6val elliltva ism6t megnyitni? Csak

az;6rt, rnert mint mondottam , volt, hozzim szrlmtalan jelzds lrkezetl ezzel kapcsolatban, hogy

nagyon sdrelmezik, hogy ezt a teriiletet, aa az dptiletet eladjak. Es nagyon szeretnek, hogy ott
rijra valamilyen kdz6leti tev6kenys6gre, vagy kultur6lis tev6kenys6gre alkalmas 6ptlet lenne.

Itt szeretndm megjegyezni, tudom, hogy az lesz a kdvetkezo jelzes. hogy a HEV-en til miir
megnyilt a Szentmih6lyi Szabadid6 K6zpont. Es ahogy. . .

MIZSEI LASZLO
J6, akkor ezt lezirtarn, ds akkor befejeztem. Kriszdnom.

KOVACS PETER

K<iszdncim sz6pen! Varga Ilona K6pvisel6 Asszony, a kdvetkez6 k6rdezo.

VARGA ILONA
Kdszdndm sz6pen! Mizsei Ur olyan sokat kdrdezett, hogy akkor 6n r<jviden csak

megk6rdem6m, hogy en-nek az 6ptiletnek az olyan jellegri felujitdsrira kdsziilt-e valamilyen
koncepci6terv, hogy bdrbe adhat6 6s hasznosithat6 legyen, 6s van-e erre kdltsdgvetds, hogy
kdrUlbeliil ez milyen kdlts6get jelent az dnkormdnyzatnak? Tehrit mielott eladjuk, teljes

m6lys6g6ben vizsgdlnunk kellene, hogy milyen feltdtelekkel tudnank rijb6l tizemeltetni!
Kdsz6ndm sz6penl

KOVACS PETER
Kdsz6ndm szdpen! Kdvetke zo k&dezo Abonyi Jrinos Kdpviselo Ur!

ABONYI OS

K6szdn6m sz6pen! Sok tdrtdndsndl, ami Riikosszentmihrilyon zajlik, zajlott, meglehetosen is
lokiilpatri6ta jelz6sek, 6rvek felsz6lal6sok jdnnek. Takilkozott-e Alpolg6rmester Ur ilyennel
az elmirlt id6szakban? Tehrit rrikosszentmih6lyi lokrilpatri6trlLk jeleztek-e valamit, egy6bk6nt?
Tdrnogatrist, tiltakoziist, stb. Ez az egyik k6rddsem. A mrisik kdrd6sem, h6t ez a furcsa, furcsa
egy ekiterjesztds, amikor mondjuk egy ingatlan6rt6keldsr6l van sz6, amikor, amikor
Alpolgdrmester Ur aZ mondja, hogy bizunk benne. Most bizik benne, vagy tudja, mert
mondjuk, 6n azt mondom, hogy bizom benne, hogy senki nem fogja megvenni, 6s marad,
marad az rinkorm6nyzat tulajdona. Az kdrtilbeliil ugyanolyan kijelent6s, mint amit az
Alpolgrirmester Ur mondott. Teh6t van-e konkrdt inform6ci6ja, vagy 6rdekl6dri, hogy ez a
mondat elhangzott? Kdszdndm szdpen!

KOVACS PETER

K6pviset6 Ur, hogyha a hozztsz6l sttt is ide akarja mondani, az nem lenne j6, mert most m6r

1 perc rill a k6rd6sre lehet6sdge, tdbb mint, mar 4 perce. ..
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KOVACS PETER

Kdszcindm szdpen! Miel6tt m6g az el<iterjeszt6nek adndk lehet6sdget viilaszadrisra, volt
n6hriny olyan kdrd6s, ami nem hozzd irtnyult, hanem hozzirn 6s erre akkor v6laszolndk. Ugye
Mizsei Umak volt a kdrddse, hogy a kciltsdgvetdsben midrt 40.000.000.- Ft-tal szerepel ennek
ez ingatlannak az 6rtdkesitdse bev6telkdnt, 6s hogy milyen 6rt6kbecsl6s alapozta en meg? Ed
nem alapozta meg 6rt6kbecsl6s, ea annak idejdn a kdltsdgvetds el6terjesa6nek a szakmai
6llrispontja hattLrozta meg. Konkr6tan 6n gondoltam, hogy ez 40.000.000-t dr. Szerintem nem
is 6r tdbbet. En csod6lkozom is az drtdkbecsl6sen, mert abb6l a szempontb6l, hogy szerintem
ez nagyol dr6ga risszeg j6tt ki ez, de 6n nem vagyok 6rtdkbecsl6. Nyilvan az 6rt6kbecski
vdllalja a felel<iss6gdt ezdrt a dologdrt. 6 sokkal jobban 6rt hozzb napi gyakorlata van.

Amennyiben az dpitoipari arak is emelkedtek, [gy lehet, hogy a telekarak is emelkedtek egy
6v alatt ennyit. Y agy az dpiilet rirak. Szerintem egy6bkdnt ez a most, ideadott dsszeg ez az6rt
tdbb, mint, sokkal tdbb, mint ami szerintem - hogy mondjam - megdmd a 6n jelenlegi

inform6ci6m szerint, hogy megviisiirolj6k ezt az ingatlaurf-. TehAt 6n, 6n magasnak tartom ezt
az itrat. Persze majd megl6tjuk, mondom, a felel6ssdgdt dn soha nem vitatom az

6rt6kbecsl<inek. Hdt az o feletriss6ge ez. Ha ez a piaci rir, akkor ez a piaci rir. A k6sziilt-e ugye

terv arra, hogy mit csindljunk vele? H6t ugye arra k6sz[lt terv, hogy ahogy Mizsei Ur is

mondta, hogy a sinen innen, meg a sinen tul is legyen kultur6lis ell6tas. Ugye jelenleg

Riikosszentmihrilyon nem volt kultur6lis ell6t6s. Most miir van. Ugye megnyilt a
R6kosszentmih6lyi Kultur6lis Kdzpont ds ez an a funkci6t teljes mdrtdkben 6tveszi, amit a
volt Kamaraszinhaz, illewe korribban megszrint mozi tartalmazott. Teh6t jelenleg ett6l az

6piilett6l nem olyan messze tal6lhat6 Rrlkosszentmih6ly rij kultur6lis kdzpontja, ami teljes

m6rt6kben kieldgiti azt az igdnyeket ami val6ban ltilmeriil a lakossdg r6szer6l, hogy a sinen

errril is, meg a sinen arr6l is legyen kultur6lis szolgriltatasi szinvonal. Es nem v6letlen az,

hogy az rinkormrinyzat K6pvisel6{estiilete v6rt addig, dn nem javasoltam az el<iterjesa6nek,

hogy addig beterjessztik, ameddig meg nem nyilik a R6kosszentmih6lyi Kulturrilis Kdzpont,

hogy mdg v6letlentil se lehessen olyat mondani, hogy b6r ugye m6r, tdbb, mint 5 6ve nem

mrikddik ez az 6pi,lel, de azdrt hogy az utols6 szinhiaat eladjrik, holott mdg nincs is szinhaz

Szentmih6lyon. Tehit ez a mdsik kdrddsdre a vttlasz, hogy mi6rt most keriil ide ez az

6rt6kesit6s. A, mivel ugye az a fti c6l, hogy R6kosszentmih6lyon, illetve h6t a sinen ezen

oldal6rr is legyen kulturdlis funkci6, ezdrt nem csin6ltunk olyan tanulm6nlt jo p6ru€rt, vagy

rossz p6nz6rt, de mindenkdppen p6nzdrt, ami azt mutatn6 ki, hogy ebbol az 6piiletb6l mit

lehetne kihozni. Ugye ebb6l az dptiletb6l azert azt tegyik hozz6, hogy itt egy csom6

mindennek nem felel meg ez az 6ptilet. P6ld6ul a be6pit6si o%-nak sem. P6ld6ul, hogyha lij

funkci6t akar az ember adni neki, akkor a parkol6si lehet<is6geknek sem. Teh6t az6rt ez egy es

korl6tozottan hasznrilhat6 maga ez az if;lgallan. Ugye nagy rdsze be van dpitve a teleknek,

hogyha figyelik. Tehet nyilvan ez akkor 6m6 meg, bri.rkinek megvenni, hogyha ezen az

6pfileten beliil akama briLrmit csinrilni. Lebontani 6s ut6na laklhiuat 6piteni, ahhoz rendkiviili

draga szerintem. Nem 6ri meg egyszeriien. Ha brirmilyen m6s funkci6t, ami nem ehhez, nem

kuttur6lis funkci6hoz kapcsol6dik, vagy nem valamilyen intdzmdnyi kvr2i funkci6hoz, akkor

egy csom6, minden mds felt6telnek meg kell felelni, teh6t megint nem 6ri meg, megint hozza

kell nyulni az €pilethez. ugyhogy 6n azt gondolom, hogy csomor alpolgrirmester tmak

teljesen igaza van abban, amikor azt mondja, hogy rem6lhetoleg, s6t nagy val6szimisdggel

csak olyan vev6jeldltek lesznek, akik ezt a funkci6t, tehdt ezt a k6zint6zm6ny, kvitzi
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kozint€zm€nyi funkci6t a j6v6ben ellatjak. Nagy k6rd6s, hogy lesz-e erre jelentkez6, f6leg

ennyi6rt. En k6ts6gek kcizdtt gy6tr6d6m ebben. Egy biztos, hogy az dnkormanyzat ezt a

funkci6t nem tudja ell6tni, raaddsul enszerintem ez a funkci6 ez biaositva is van' ett6l az

utcdt6l nem olyan messze. Teh6t 6n m6g azl is mondom, hogy nem kellene ezt a funkci6t

ell6tnia, f6ieg rengeteg p6rz6rt. Ha tal6lunk olyat, aki majd ea ell6tja, 6s megveszi ezt az

dpiiletet, annak driilni fogunk. Kdrtilbeliil ezek voltak, ami szerintem hozzitrn sz6lt,6s akkor

az el6terjeszt6nek van lehetos6ge v6laszad6sra.

DR. CSOMOR ERVIN
Igen! Kdszdndm sz6pen! Polg6rmester Ur t6nyleg igen sok mindent elmondott. Gyakorlatilag

itt, aki eddig hozzdsz6lt ehhez a dologhoz, gyakorlatilag a kdrd6sekben iryyazott vdlemdnyt

fogalmazott meg, hogy ok nem tdmogatjrik gyakorlatilag e^ M eloteriesztest. HAt most nincs

itt, igazandib6l mit mondani erre. Ezt pr6b6ttrik meg valamilyen m6don k6rd6sekbe 6gyazni,

amire egy r6szre igazrfurdib6l nem is lehet, vagy csak nehdz v6laszolni, de az6rt valamit 6n is

hadd mondjak, illetrileg kieg6szitem, amit Polg6rmester Ur mondott. Vajda k6pviselo Umak a

k6rd6sdben benne is volt a v6lasz, aki valahogy tigy fogalmazott, hogy azt mondta, hogy,

hogy le lehet ezt bontani, ea az 6piiletet, csak ez gazdas6gilag nem indokolt' Val6ban ez

gazdas6gilag nem indokolt. 60.000.000 k6my6k6n l6vo, 58.000.000.- Ft-os ingatlant 6s

kiegdszitve azzal, amit Polgarmester Ur elmondott, €n ezzel teljes m6rt6kben egyet6rtek.

Mizsei Ur hozzrisz6l6s6ban volt p6r apr6 dolog, ami, amire reag6lni kell, vagy hAt kerd6sdben,

de h6t igazrindib6l majdnem ugyanaz. Azt, tgy fogalmazta, hogy megszilntetttink itt
valamilyen tevdkenyseget. Na, most az dnkormdnyzat semmilyen tev6kenys6get nem

szuntetett meg itt. Hanem a Holdvildg Kamaraszinhriz maga fejeae be itt a tev6kenysdg6t 6s

nem kiv6nt itt a tov6bbiakban folltatni semmit. Mert 6 is jeleae 6s anno, amikor ezt az

ingatlant mi megkaptuk, akkor, hogy nem a mi id6nk alatt romlott el ennyire ennek az

6ptiletnek az llapota, hanem akkor is mriLr kitik6n aluli riLllapotban volt ez az 6ptitet. Es

tegytik hozz6, volt egy masik, kicsit csrisztatds szagf dolog, amit, amit elmondott, hogy

szeretn6k nagyon sokan a keriiletben 6s Rdkosszentmihdlyon olyan elementiiris erej ii ig6ny

van 16, hogy az eredeti 6llapotriba ea visszaallitj6,k. H6t ugye az eredeti 6llapot6..., de

valahogy igy volt, vagy ndzzi* vissza, vagy hallgassuk vissza, hogy az eredeti 6.llapot az a
Mozi volt. H6t 6n nem tudom, hogy Rrikosszentmih6lyon milyen elementdris ig6ny van a

Vil6g Mozira, valamilyen m6don picit piiran ugye a gyerekkorukat pr6biljak ebben l6tni,
amikor ugye ezyolt az egyetlen egy sz6rakoz6si lehet6s6g a keriiletben, a ViLig Mozi, ami h6t

milLr nem feltdtlentil igy van. A, h6t ilyen jellegri. A m6sik dolog, amire ugye Polgrlrmester Ur
is utalt, ugye ez a R6kosszentmih6lyi Kulturdlis Kdzpont, amely ugye funkci6jdban hasonl6,

ds most m6r ugye XXI. szrizadi kdriilmdnyek kdzdtt mehetnek oda a r6kosszentmihrilyiak.
Varga Ilon6nak volt az a k6rd6se, hogy k6sztlt-e erre valamilyen kdlts6gvet6s a felujitdsra?
Teljes kdrii k<ilts6gvet6s nem k6sztilt, viszont kdsztilt egy olyan felm6rds, arnely az 6piiletnek
a villamos, csak a villamos hitlozat t m6rte ftil. Ez a felmdrds an6[ sz6lt, hogy a

villamoshdl6zat 6letvesz6lyes, gyakorlatilag valamennyi armatur6b6l, vezet6kb6l folyik a viz.
Gyakorlatilag annak a fehijitrisi kcilts6ge 10.000.000.- Ft ftiliitti risszeg volt, csak a villamos,
csak a villamosh6l6zatnak a felujitrisanak a kciltsdge. Abonyi Ur kdt kdrd6sdn. kdt oszinte
k6rd6sdn, ket 6szinte v6laszt adok rii, mint ahogy eddig is, ugye az elsii az volt, hogy

beszdltem-e valakivel, aki azt mondta, R6kosszentmihrilyr6l, hogy nem tfunogatja ezt. Igen,
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beszdltem Szatmary Kdpvisel6 Ur mondta, hogy o ezl nem trirnogatja. A m6sik pedig, hogy

van-e 16 6rdekl6do, aki ezt meg szeretnd vrisrirolni? Semmilyen konkr6t 6rdekl<idor6l nem

tudok. B6rbe szerettdk volna vemi! Tdbben is. Gyakorlatilag a b6r, mindenki, aki ezt az

ingatlant megndzte, azl mondta, hogy az 6llapota alapj rln <i ezt nem kiviinja semmilyen m6don

sem b6rbe venni. De ez is m6r egy-k6t 6r.vel ezel6tt volt. Kdszdndm sz6pen!

KOVACS PETER
Kdszdndm szepenl Hozzisz6l6sok. Els6k6nt Dr. Seb6k L6szl6 K6pviselo Ur, parancsoljon!

DR. SEB6K LASZLO
K<iszcindm Polgrfu'mester Ur! H6t gyakorlatilag nem sok mozgdsteriink van, mert van egy
olyan lehetris6g, hogy lebontjuk e* az epiJ,letet, a helydre egy kisebbet huzunk 6s kicsi
parkol6val. Ennek nincs sok 6rtelme. Ez az 5pilet nem 6llithat6 helyre, azt hiszem ebben is
nagyj 6b6l egyet6rtiink. Onkormrinyzat lebontja ds hely6be valamilyen mris dpiiletet fethuz,
egy6bk6nt nagyjdb6l egy tj dptilet megdpit€sdnek kdriilbeltil mrisfelszeres kdltsdgdvel, de
olyan 6piiletet, ami nem ig6nyel parkol6t. Ez lehetne egy megold6s. Ha erre valakinek van
javaslata akkor, tegye. Ennekem egydbkdnt nagyon frij a szivem ezdrt az egykoi Mozidrt, 6s

k6s6bb Szinhazdrt, rigyhogy 6n megmondom 6szint6n, els<isorban drzelmi okokb6l nem
fogom megszavaznt ezt a rendeletet, bar tart6zkodni fogok, megmondom. Viszont kdt dolgot
szeretn6k felvetni. Az egyik az, hogy ez, ennek az dpiiletnek, a megl6v6 6piiletnek a sorsa az,

szerintem megpecsdtel6ddtt. Fiiggetleniil att6l, hogy sikeriil eladni, nem. Itt el6bb-ut6bb le
kell bontani, vagy valamit kezdeni kell vele. Az egyik javaslatom az, hogy egy eml6kt6bl6val
majd, azdrt ott emldkezziink meg, mert itt tdbb mint 100 6r.vel ezel6tt kezd6d6ft a mozi
vezetds, filmvetitds, ebben az dpiiletben. Es ugye eg6szen, valamikor a 90-es 6vekig volt ez

mozi. Ut6na volt szinhi2. A mrisik dolog pedig, hogy itt van egy k6rd6sem is, az

dnkorm6nyzat a helytdrt6neti gyrijtemdny programjrival, tev6kenysdg6be mennyibe sz6lhat

bele, vagy javasolhat, mert azerl valamilyen 6vfordul6 kapcsriLn dn mindenk6ppen egy

kirillit6st javasolndk. Ki6llitris megtartis6t javasolndm ennek, ebben az dpiiletben tdrtdntekkel

6s ennek az 6piiletnek a trjrt6net6vel kapcsolatban. Azt tudom, hogy rengeteg fot6, egy6b

anyag, mdg filmanyagok is vannak errol. Ugyhogy ez a klt megjegyz6sem lenne.

Mindenesetre nekem nagyon f6j a szivem ezert az 6ptilet6(, de nem tudok jobb megold6st.

Sajn6lom.

VAJDA ZOLTAN
Kdszdndm, hri. Kdsz6ndm szdpen a sz6t, Polg6rmester Urt 2'4'5-6 dolgot is szeretndk

hozzisz6lri. Hol Onnek cimezve, hol On, amit elmondott, hol Csomor Alpolg6rmester Umak,

amit 6 ehondott. El6szdr Csomor Alpolgri,rmester Ur, illetve az anyagba is szerepel, h6t

tegytink rendbe azdrt egy dolgot biztosan. Az eml6keinket, hogy, hogy lett vdge a Holdvikig

Kamara Szinh6z az itteru sors6nak. 6., ugye akkor mdg nem voltam kdpvisel6, de ha egy

szem6lyes mondatot megengednek a harom l6nyomnak a kdtharmada odajifu:t, rigynevezett

Morzsa Szinpad nevti rendezvdnyre, rlgyhogy szem6lyes elfogults6gomat, egy percet sem

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen. K6vetke zo hozzisz6l6 Vajda Zoltin K6pviset6 Ur, parancsoljon!
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tagadom, itt, most On6k el6tt. Az 6n emldkeim arr6l az id6szak6l az, hogy megv6ltozott a

tulajdonos, amikor az dnkormrinyzat lett a tulajdonos4 akkor ndh6ny 6ven keresztiil rdvid
ideig a Holdvil6g KamaraszinhSznak volt egy hatitozott idejti szerz6d6se, ami 'i2-ben lej6rt,

6s nem, maradjunk abban a laza megfogalmazesban, hogy nem sikeriilt meghosszabbitani az

cinkormiinyzattal. En akkor rigy eml6kszem , hogy az volt a szori, a kertiletben, hogy el left

innen ut6lva egy olyan szellemisdgti Kamara Szinhaz, amely nem volt azonos azzal a

szellemisdggel, amit az akkori testiilet kdpviselt. Term6szetesen ezt nem tudom, ez egy ilyen

keriileti sz6jhagyomany ritjan 6n ez jutott hozzim el. Akkor egydbk6nt zfuojel, persze az

eloterjesadshez tartozik, dejelenleg a Holdvildg Szinhdanak a sorsa tdkdletesen j6, tehdt nem

megpecsdtel6dd tt ezzel, mert a XIII. kerLiletben egy rendkiviil m6lt6, 6s j6 kdriilm6nyek

kdz6u tudnak miikddni. Tehrit nem oket sirom vissza, vagy nem 6ket sajnilom, ebb6l a

szempontb6l, de azdrt maradjunk annyiban, hogy az el6terjesa6sben ilyen fel mondat

szerepel, hogy '12-ig Szinhriz miikdddtt itt. Az 6n eml6keim, mondom, kdzvetett, rdszben

kdzvetett m6don az az, hogy ok innen el lettek utilva. Es, hogy az6ta pedig, 5 €ve, ez az

6ptilet, vagy most mar, tdbb is, mint 5 6ve, vagy kdzel 5 6ve, rohad, 6s csak ennyit tenn6k

helybe, az emldkeinknek az azonossdga szempontjdb6l. A mrisodik, megint Onhdz

Alpolg6rmester 0r, amikor mondta azt, hogy itt bizonyos k6pvisel6k, a kdrd6siikbe Agyazotl

vdlemdnyiiket fogalmaaiik meg, k6szs6gesen elismerem, hogy a k6rddsemben m6r az a
v6lem6ny szerepelt, amit most mondok el Onnek. Tal6n nem meglep<i, hogy szerintem sulyos

hiba, talan hivhatjuk ,,Csal6di eztistnek", mris k6pvisel6, m6s hasonlatot mondott. Ezt az

dptiletet igy elereszteni, ds ugye arra meg nem sztiletett v6lasz, hogyha cinnek csak az a

rem6nye, hogy ez az 6piilet nem keriil lebont6sra, hogy ezt a rossz nyelvtani formuldt

haszn6ljam, akkor mi6rt nem fgy pr6b6lta kiirni, hogy ez bizonyira ne tdrtdnjen meg!

Harmadik hozz6sz6l6som pedig, hogy engedje meg, hogy j6soljak 6n most Onnek. vagy

6ndknek. T6kdletesen egyet6rtek Polgrlrmester Orral abban, hogy ds a kdrd6semben is volt ez

a f6l mondat, hogy anyagi drtelemben, bar nem vagyok ennek a szak6rtoje, nem tiinik
raciondlisnak az, hogy valaki 58.000.000.- Ft-6rt megvegyen egy ilyen 6ptiletet. Bizony6ra

sok milli6 forint6rt ezt lerombolja, 6s 6pitsen 16, ha j6l drtettem erre a teri.ileffe, ene a teleke,
maximum egy k6tlakdsos ikerhaz 6pithet6. Ez val6ban egyet6rtek tdk6letesen Polgriu:mester

Urral, nem tfinik raciondlisnak. Es abban is egyet6rtek, hogy val6szinrileg eredeti form6jdban,

a nagy felfjitasi kdltsdg miatt, meg a m6s probl6mrik miatt, nem fogunk tal6lni els6 k6rben

olyat, aki ea iizemeltetnd, ahogy 0n mondta, nincs is erre jelenleg jelentkez6. Ugyhogy
engedje meg, hogy 6n j6soljak. Szerintem akkor 58.000.000.- Ft-6rt nem lesz ene k6r6. Utdna

visszaj6n m6g ide egy csdkkentett aron, 6s ha j6l sz6molom, keu6 kdr mrilva pedig mrir ki is
keriil a testtiletnek a hataskdr6bol 6s a Penztigyi 6s Gazdas6gi Bizottsig tagiak6nt fogok azzal

szembesiilni, hogy mondjuk egy harminc-valahriLny-milli6 forintos drtdkdrt mar csdkkentett

6ron, kvrizi telekaron eladjuk, 6s hopp, akkor egyszer csak lesz miir egy valamilyen
v6llalkoz6, aki lerombolja 6s dpril oda egy kdtlak6sos haz. Teh6t 6n, az 6n j6slatom az az,

hogy ez az 6piilet el fog pusaulni az On<tk ddntdse miatt. M6r 5 dve pusztul, mert nem tdrtdnt
vele semmi. A tet6javitris az egy fontos l6pds, mert val6ban mrlr dr6mai 6llapotban volt, meg

m6g r6szben van. Negyedik hozz6sz6l6som, Polgdrmester Ur, 0n szokott id6nk6nt
propaganda mondataiban aa mondani rrim, hogy aki nem szayazza meg a k6ltsdgvete$, az a

kertlet fejl6d6se ellen van. H6t ez p6ld6ul egy, ha megengedi, egy ilyen nagyon pici
p6ldak6nt mondaniim Onnek ana, hogy mit tud tenni egy ellenzdki k6pviselo, amikor nem drt
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egyet a kdlts6gvet6ssel? Hit m6dosit6 indiwanyokkal bombizza Ont, amit On most mar
rutinszeriien nem fogad el. Vagy, ha ilyen tdtel szerepel benne, amivel nem 6rt egyet, akkor
utiina nem tud mast tenni, mint hogy egyben nem szayazza meg a kdltsdgvetdst. Teh6t dn

ismdt ftlhaszn6lom ezt a lehetrisdget ana, hogy tegye meg, hogy amikor 6n ed a

propagandamondatat mondja, akkor egy picit jusson eszfbe az, hogy p6ldrlul, ilyennel,
hogyha valaki valamiben nem ert egyet, akkor mit tud tenni? Vagy 0n mit tenne ellenzdki
k6pvisel6k6nt? Es az utols6 el<itti vagy t6n az utols6 hozzdsz6ltsom, szintdn Alpolgilrmester

Ur mondta hogy az egyetlen ember, akivel besz6lt a keriiletben, aki ellenzi ennek az ilyen

m6don t6rt6n6 6rt6kesit6sdt, az a Szatmiry L6szl6 k6pvisel6 ur, ha j6l drtettem, ezt mondta

6n! Nem j6l drtettem? Mert az mondta, hogy Szatmery Ldszl6 kdpviset6 rir....

VAJDA ZOLTAN
On azt mondta, hogy Szatmary Laszl6 k6pvisel6 ur mondta, hogy, hogy ez nem j6! H6t nem

tisaem 6t megv6deni, vagy v6d<itigyv6djek6nt fetttinni, ds 6r6mmel l6tom, hogy zdld lett mar

a neve mellett, tehAt 6 is mindjart hozzi fog sz6lni, hrlt 6 mdgiscsak ennek a tdrsdgnek az

egy6ni kdpvisel6je. Teh6t 6n azt gondolnriLrn, hogyha hisziink egy picit a demokr6ci6ban. . . .

KOVACS PETER

Mondjuk nem igaz, de....

VAJDA ZOLTAN
...akkor, h6t szentmih6lyi k6pvisel6, legal6bbis, maradj unk annyiban, akkor <i talan, lehet,

hogy a vrilaszt6it kdpviseli. Ugyhogy 6sszess6g6ben a,,csakidi eziistdt eladni" ilyen m6don,

plane, hogy csak remdnyiink van arra, hogy ez nem lesz lerombolva, biztosan hiba. K6vetkez6

hozziisz6kisomban pedig elmondanrirn, majd engedelm6vel a m6dosit6 javaslatomat'

Ktiszdndm sz6pen!

KOVACS PETER

H6t K6pvisel6 Ur, m6g egy f6l perce majd lesz ene! Mizsei Ldszl6 K6pvisel6 Ur a kdvetkez6

bozziszllo, parancsolj on !

MIZSEI LASZLO

Kdszdndm! Csomor AIPolg6rmester Umak szeretndm mondani, hogy 6n nem azt javasoltam'

azzal, hogy az eredeti funkci6j6val megegyezi, vagy hasonl6 m6don rij itsrlk ftil, helyezzdk

tizembe, hogy Mozi legyen bel6le. Ea senki sem mondta! Aki nekem jeleae, hogY s6relmes,

az, hogy ezt lebontjuk, eladjuk, az tegink6bb a szinhin funkci6jrlt hiriLnyolta Ez egy kis

kiizdss6gnek egy keriilet r€szk6z6ssdg6nek ez lehet, egy frij 6 pont, 6s lehet, egY hirinY. M6g

akkor is, hogyha rij kdzdss6gi haz, mint olyan 6tad6sra kertilt' Megiegyzem, az rij 6Piilet, mint

olyan, nem alkalmas arra, hogy egy az egyben ' szinhbz

Szinpada nincs, gYakorlatilag. . .

funkci6ra lehessen haszniilni

KOVACS PETER
Ne besz6ljiink egyszene! Vajda Umril van a sz6! Parancsoljon kdpvisel6 Url
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KOVACS PETER

Hogyne lennel

MIZSEI LASZLO
Csak egy nagy terme van, meg 3 kis terme.

KOVACS PETER

Micsoda marhasiig!

MIZSEI SZLO

Innentol kezdve lehet benne szini etoad6st tartani, de azt, kell, hogy mondjam, hogy nem

megfelel6 igazandib6l erre a c6lra. Tehrit nem kompatibilis ebb6l a szempontb6l. Arra a

k6rd6sre tovribbra sem kaptam v6lasa, hogy ki a felel6s azefi,hogy ilyen m6rt6kben leromlott

az 6llaga? Ki a felel6s azdrt, hogy az ut6bbi 5 6vben nem ttirtdnt vele semmi? Egy6bk6nt azt

szeretndm mondani, hogy 6n januar 27 -6i egy bejarason vettem r6szt ebben az 6piiletben. A

Corvinnak a Miiszaki vezet6jdvel egytitt jartunk ott. Vdgign6ztiink minden helyseget, ds azt

kell, hogy mondjam, ahhoz k6pest, ahogy kinez, vagy ahogy gondoln6k, nincs olyan rossz

6llapotban az az lpi.letl A beazasok megsztintek, megsziintet6sre keriiltek, igaz, h6mlik a

fest6k, meg vannak bizonyos probl6miik, h6t rond6n n6z ki bent, meg pen6szednek a sz6kek,

meg mit tudom dn, de ez azdrl var,, mert nem tdrtdnik otl semmi! Akkor sem szell6aett6k ki a
helys6get, amikor kellett volna, mert nem t6r6dtek vele, mert nem volt gazddja. Ez,6rt

k6rdeaem azt, hogy ki a felel6s azert, hogy ennyire lerohadt az az €piilet, mert ez komoly

anyagi vesztesdg a keriiletnek. Ennek valakinek v6llalni kell a felel6ssdg6t, hogy hogy

kertilhetett ilyen rillapotban az 6ptilet. Azt kell, hogy mondjam, akkor, amikor a Holdviltig
Szinhriz kikeriilt onnan, m6g nem volt olyan allapotban, mint amilyenben most van. Most,

szerintem stabil 6llapotban van 6s m6ltrinltalan lenne eladni. Aa kell, hogy mondjam, hogy

40.000.000.- Ft egy csal6di haz ara. Erur6l az€rt egy nagyobb hiiaat lehetne dpiteni oda, tehdt

ami most ott, oda keriilhetne, azdrt joval tdbbe kertilhetne. Arr6l nem is besz6lve, hogyj6rdsa
kism6retri t6gl6b6l van dpitve, nagy r6sze, 6s hogyha ezt eladnilk darabonkdnt, aklor is igen

sz6p bev6tel j6nne beltile dssze. Tehdt maga a bonttis6b6l szirmazi dsszeg is az6rt

cs6kkenten6 a kciltsdgeit annak, hogyha valaki oda akama 6piteni. De mindezzel egytitt 6n

nem tartom indokoltnak e^ az egeszel. A keriilet 337.000.000.- Ft-ot sz6nt egyetlen tdmek a

rendez6s6re [gymond, 100.000.000-t nem tudunk nisz6nni erre a nagy mriltri dptiletnek a

rendberak6sara? Milyen arany'talans6g ez, kdrdem 6n? Ktiszdndm.

KOVACS PETER

Kiivetkez6 hozzitsz6l6 Szatmriry Lriszt6 K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

SZATMARY LASZLO
K6szdn6m a sz6t, Polgiirmester Ur! Tisztelt K6pvisel<i-testiilet! Sok minden elhangzott! Hrit
tudni kell azl, hogy ez az 6piilet az 6n kdrzetembe tartozik. En harmadik ciklusomat t6ltdm itt
a K6pvisel6-testtiletben 6s a fel, a testtileti felkdrdsem alapjan 6n rigy gondolom, hogy nagyon
sok helyen j6rtam, mint mtszaki beruhfudsi tan6csnok, 6s 6n biaosithatok mindenkit, On6ket
an6l, hogy 6n soha, egy olyan beruhrizrisra, olyan helyrehoz6sra, amikor a mriltunkat kellett
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megvddeni, nem mondtam an, hogy nem! En most sem azt mondaniim, hogy :ugye ezt, ert,
ed az ingatlant 5 percen beliil hozzuk helyre, nem, ha l0 6v mrilva, de akkor is, meg k6ne

6rizni, hogy meg k6ne 6rizni tisaelt K6pvisel6+est0let, ebben biaos vagyok. Ha rr€zzljk az

eredeti funkci6j ii, az orszfigban 6s Budapesten, egyedtil6ll6 dolog t6rt6nt annak idejdn,

amikor a mozg6k6p beindult, a k6myezo telepiildseken is, igy Szentmih6lyon is, k6t-k6t mozi
mriLkdddtt, mindenhol. Osszesen ugye egy van, ami k6t 6ptiletiink van, ami ezt mdg biaositani
tudn6, de hrit ugye nem mozikdnt kdne ezt haszn6lni, ezt mindenki tudja. A R6di6 utca, ami

Kulturhrizk6nt ugye mtikddik, a Rridi6 utcai Mozi, az, az meg lett mentve 6s itt ttan ez a, ez a

m6g drtdkesebbnek trin6, sokkal nagyobb, t6bb, mint 420 ember befogad6sdt biaosit6
szinhazk6nt tartott 6piilet, ami az erkdllyel egyUtt termdszetesen, ami, ami nagyon sok 6rdmet,

6s mriltat, 6s most mfltj6t jelenti a kertiletiinknek. Mert ugye most mar a kertilettiLnkrril

besz6liink, nemcsak Rrii<osszentmih6lyr6l. Riikosszentmih6lyon kev6s olyan 6piiletiink van,
csal6di hr2ak, vill6k, ugye mert M6ty6sftitdhdz hasonl6an, Szentmihrily is nyaral6telepnek
indult, 6s ez6rt vannak gydnydni szdp dpilleteink, de ilyen, ilyen mirltunkat 6s egy tdrtenet
kerek egdsz6t, amit hell.tdrtdndszeink feldolgoztak, 6s enol sokat irtak, ez biztosithat6, hogy,
hogy ezt meg kdne <irizni. Ha, aki volt ebben az 6ptiletben 6s hallom, hogy Mizsei Ur volt,
volt az dptiletben, Seb6k Lriszl6, nem tudom, jiiLrt-e az dptletben, 6s l6tta-e beliilr6l, hogy talin
Budapesten egyedtildll6an az egesz mozig6p6szet bent van az 6piiletben. Tehiit ez valami
hihetetlen rillapot. En megmondom <iszint6n, kivittem Koltay Urat, aki ugye sok filmnek a
rendez6je, Koltay GAbor urat, 6s, ds, 6s csak csodrilkozott. Es ott voltak az iratok a Mozi
Szab|lyzat, a rdgi Budapesti Mozi Szabrilyzat, amit drdmmel vett k6zbe 6s n6zte. Teh6t, de

m6g az dsszes olyan kell6k, amivel ha elszakadt a film, akkor meg lehet ragasztani. Ilyen
nincs. Kezembe akadt multkor, egy budapesti s6tak kdn1w, ahol a XVIL keriiletben, Gyarmati
Ur arra biiszke, hogy takin azt hiszem Ligeten, vagy valahol volt egy ilyen hasonl6 mozi, nem

ilyen 6llapotban, sokkal rosszabb 6llapotban, a mozig6pek sz6tszedve, 6s azt mutaftek be

budapesti s6tiik keret6ben, a XVII. keriilet, hogy milyen briszkdk erre, hogy van. Nekiink van

egy olyan csod6nk, ami Budapesten, dn nem tudom, hogy hol van, de azdrt, ha kihivnrlnk a

mozi iigyekkel foglalkoz6 t6(6neti embereket 6s ezt megl6tn6k, 6n nagyon csodiilkozn6k

azon, ha azt mondan6k, hogy bontsunk itt le mindent, mert erre nincsen sztiks6g. En rigy

gondolom, ha most tdrgyaltuk aa a rendeletiinket, amit m6g fogunk targyalni 6s abban

megn6zziik azt, hogy vddelemre mi helyezhet<i, v6delemre mi helyezhet6. V6delem al6

helyezhet6 ipari dolgok, miiszaki dolgok. H6t, ha megndzztik, hogy mi van vddve, vagy mit

szeretne Cinkota is vddeni, van egy l6mpaiizem, vagy nem is tudom, pontosan, nem is biztos,

hogy Limpatizem, amit, amit szintdn, 6n mindegyiket trimogatok. De 6n kcinydrg6m, vagy 6n

nem tudom, hogy mit kdne m6g tennem azdrt, hogy az elfogad6sra rillitsuk le ezt az eladast, 6s

mentstik meg, nem kell most, nem kell most erre keriteni pdnZ. Nem kell erre pdnzt keriteni.

Tegyiik fdlre, az 6llag6t 6vjuk meg, hogy ne tazon be, biaositsunk bizonyos felt6teleket, ds,

6s irjunk ki 16 egy olyan, olyan felfjit6si, vagy hasznositrisi p6lyrizatot, amit meg lehetne, meg

lehetne pdly6ztatni, p6nz ellendben tervez6knek, 6s biztos, hogy lenne 16 j6 6tlet. De csak

gondoljunk vissza, hogy '95-ig mozi volt, az iizemelt, mindenki biiszke volt 16. De tgye ez az

id6szak elmult, hogy ilyen mozikba jarjanak az emberek, mert a TV el6tt tilnek. De mi volt

utiina? Utena kis gyerekszinhrlak6nt mrikciddtt legink6bb. Es a gyerekeket odavittdk az

iskol6ba, 6s minden h6ten volt nem tudom k6t el6ad6s, vagy egy el6adAs. En nem tudom

pontosan mennyi, mert nekem mrir nagyobb volt a gyerek, nem, nem voltunk ott. De, de ha
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n1zzi1k a kuttur6lis ad6sokat, szerte a sz6rviinyban, szerte Magyarorsziig sok teriilet6n, l6tjuk

azl,hogy milyen keletje van a gyerekszinh6zaknak. Nem lehetne ezt megcsin6lni erre a cdlra?

Beszdliink az rij Rrii<osszentmihilyi K6zpontr6l. K<iny6rg6m! Rrii<osszentmih6ly 2007-ben

leadta az igdnydt. En voltam az, aki <isszehiltam egyszer a k6pvisel6ket, a szentmihAlyi

k6pvisel6ket. Nem politikai hovatartoziis okiLn, hanem szentmih6lyi k6pvisel6kdnt 6s

megbeszdltiik azt, 6s megbesz6ltiik azt, hogy mit k6riink. Ezzel, ezzel kapcsolatban m6s, m6s

kdrd6s. En nagyon nagy tisztelettel kem6m, hogy hagy mondjam vdgig.

KOVACS PETER

Parancsoljon Kdpvisel6 Ur! De pr6brilja rdvidebbre fognil

SZATMARY LASZLO
Kdszdndm szdpen! Teh6t nem, nem, nem pontosan nem ea kdrtiik, ami, ami, ami ott kdsziilt.

A Rii{<osszentmih6lyon. Ha azl ndzzi*., ott rendes szini el6adast nem biztos, hogy lehet

tartani. Abban a ferdetet6s iz6be 6n azt mondom, hogy ott nevelkedtek a fiaink, ott van 6voda,

ott van uszoda, ott van minden sportl6tesitmdny, az a fiatalok6. En most is eskiiszdm arra,

hogy eza fiataloknak egy kivril6 helye lesz, egy kiv6l6 otthona 6s gratul6ci6 mindenkinek, aki

abb6l az 6piiletb6l ed litrehozta. Ebben dn egyetdrtek. De arra, hogy ez az 6ptiletet

helyettesftse, ezt, ami szinhaznak alkalmas, kultrir6j6ban, kin6zetben, bels6 struktur6j6ban

kialakitva, ez biztos, hogy nem \gyarraz. igy k6szitstik ds hagyjuk meg a funkci6j6t
szinhrianak. En el k6ne mondanom mdg egyet,6n nem tudom, Seb6k L6szl6 midrt mondj4
hogy le kell bontani. Nincs semmif6le statikai v6lemdny, hogy le kell bontani. Ez

szerkezetileg tarthat6, szerkezetileg 6ll, ezt nem kell lebontani. At k6ne alakitani. At k6ne

alakitani. Teh6t volt egy, volt egy nemr6giben elfogadott TER-KOZ p6lyrizatunk. A TER-
KOZ pelyazat rigy sz6lt, ami ki lett irva, hogy miivel6ddsi hrizaka is jelentkezni lehet. En

nem mondtam akkor aa, hogy most lenne itt az alkalom ds csinriljuk meg a Holdvil6g, vagy

volt Holdvil6g, vagy Vil6g Mozit. Nem mondtam. Csinrilunk Kil6t6t Cinkotrin, az is fontos!
De most sem mondom 6n azt, hogy, hogy most, 5 perc mirlva nem, vrirjuk ki az idejdt, amire
meger6sddtink annyira, val6szinr.i, 6s a kertilet 1/3-et k6pvisel6 R6kosszentmih6ly van, 7

rekosszentmihAlyi k6pviselo itt a teremben, ami j6, hogy csak egy- egy r|sze a Szentmih6ly!
Dobogjon egy kicsit Riikosszentmihrlly6rt a sziviink,6s mentstik meg egyiitt, egyttt, egytitt
ezt a tertiletet. Ezt a kis dpiiletet, mert ilyen dpiiletiink, ahol ipari, ipari dolog az egesz
mozig6pdszet itt van, 6s, ds minden, minden egydb kell6k, ami indokiin ene biaos vagyok
benne, lesz m6g kiirva pdlyazat, akar 100.000.000-kban is, de ha utri.najdrunk, lehet, hogy m6g

egyedi t6mogatrist is kaphatunk erre, biztos. Szinhazakr6l, ugye van egy szinhazunk, ami
fullra van jri,ratva, mert olyan j6l mriktjdik, kittintet6s, kitiintet6st is kaptunk 6rte,6s ez nem az
Erzsdbet-ligeti szinhdzunk! De! De, nemr6giben jeiLr:tam Kecskem6ten, 100.000-es v6rosr6l
beszdliink,6s Kecskem6ten 4 darab szinhta mrikddik, egyet sem zrirtak be, 4 darab szinhriz
miikddik. Es drtilnek az ott ldv6k, hogy ilyen szinhr2uk is van, olyan is, amolyan is van. Es
nagy mtltu szinhazakr6l besz6ltiLnk Kecskem6ten. Teh6t dn...

KOVACS PETER

K<isz<ind,m KdpvisetS Ur!



SZATMARY LASZLO
Elveszi a sz6t, Polgrlrmester Ur?

KOVACS P R

H6t 6n lgy 6(ettem, hogy pontot mondott!

En nem mondtam m6g pontot, dn, dn egy utols6 olyan gondolatot,...

KOVAC P TER
Na, parancsoljon, K6pvisel6 0r!

SZATMARY LASZLO
En egy olyan gondolattal szeretndk zdrni, wnit ugye a hagyo mfuny6rz6, illetve a

helytdrtdn6szeink irtak, Szdman Rich6rd, amivel ztrta aa a cikk6t, ahol feldolgoaa ds, 6s

r6szleteZe a mozik tdrtdnetdt. ,,Mfua egy mozink sincs. Ki-ki otthon mered a k6pemy6re,
nincs frutti illat, nem zdrtlgnek a szotyolds zacsk6k, nem halljuk a gdphazbll a vetit<i halk
berregdsdt, nincs saj6t kertileti mesebarlangunk. H6t vddjtik rneg e^ a kis ingatlant, 6s ne

adjuk el." Kdszdndm.

KOVACS PETER
Kdvetkezo hozzitszolf Kovrics Raymund Kdpviselo Ur! Parancsoljon!

KOVACS RAYMTIND
Kdszdndm szdpen! Kdt min6sdgemben kdrtem sz6t. Egyr6szt a Gazdas6gi Bizoftsrigi

eln<ikk6nt, az kdtelessdgem tajdkoaatni a testiiletet, hogy az a hatarozat sztiletett a bizottsrigi

til6sen, a bizotts6g nagy bcilcsess6g6b6l fakad6an, hogy 20 %-kal javasolja a K6pvisel6-

testiiletnek megemelnie a...

KOVACS PETER

Nem drtettem. Cscikkenteni?

KOVACS PETER
Emelni.

KOVACS RAYMUND
Megemelni 20 %o-kal az indul6 licit rirat. Teh t ez a bizottsrig nagy bdlcsessdgdben hozott

dd,ntdse. Ki van egy6bkdnt osztva 6s az utrina kdvetkez6kben pedig a bizottsSg sz.avazat|val

nem tiirnogatta az el6terjesztdsnek a ha&irozati javaslatait. Teh t ed, gondolom a 20 o/o-ot,

emiatt azt ftrl kell tenni, mint m6dosit6 inditvanyt, az dsszes tdbbi meg h6t egy v6lem6ny. Es

akkor ezzel leztnr/rm a Gazdas6gi Bizotts6gi eln6kkdnt tett bejelent6semet. En a magam

SZATMARY LASZLO

KOVACS RAYI\,{UND

Megemelni!
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reszdr6l egyet6rtek az eladassal, ds trirnogatom az1, hogy pr6b6ljuk megn6zni aa, hogy ha az

dnkormanyzatnak nincs 6pk6zl6b dtlete, 6s elk6pzel6se an6t, hogy mityen funkci6ban lessa el

ea az lpuletet, akkor tegyiink egy pr6b6t, hogy rajtunk kiviilell6knak van-e valami

elk6pzel6se 6s funkci6ja erre az eptiletre. En nem l6tom az6rt annyira borusnak a helyzetet.

Ugye itt van az Ikarus Mtivel6d6si Haz p6ldak6nt, ami egy l6nyegesen nagyobb 6piilet' 6s

ldnyegesen dr6g6bb a fehij (t6sa 6s iizemeltetdse. Es m6gis tal6lt maganak vevot 6s remdljtik,

hogy hamarosan funkci6t is. Teh6t elk6pzelhet6, hogy van rigymond a piacon olyan 6tlet, ami

itt meg tud val6sulni ds akkor ez az epilet akkor megmarad 6s tj funkci6val l6tjuk el. Ha

nem, akkor nyilv6n visszakeriil az <inkormrinyzathoz ennek a lehet6s6ge, hogy iljra d6ntsdn,

hogy az 6piilettel mit kezd. Teh6t 6n ebben nem l6tok olyan nagy tragddirlt, hogy ezt

meglegyiik. Azt gondolom, hogy azzal is egyet6rtek, hogy 60.000.000.- Ft-6rt nem fog senki

telket venni. Es oda kdtlak6sos tarsash6zat 6piteni, mert annril olcs6bb telkeket lehet venni,

m6g Szentmihilyon is b6s6gesen. Teh6t nem hiszem, hogy b6rki ene r6szorulni. Tehdt ez6rt

bdtor sziwel merem azt mondani, hogy tegytink egy ilyen pr6b6t, hogy, hogy meg tudja-e

menteni ezt az eptiletet valaki egy hasznos c6lra. A hozzrisz6lasom mrisik rdsze az pedig h6t

igazbbol teljesen elt6r ettol a vit6t6l. Nekem az 6rtdk, ingatlanbecslessel van gondom. Itt,

ahogy olvastam, 3 ingatlan szerepel benne, kv6zi referenciak6nt, ami alapjrin az ingatlan

drt6kdt kisz6molt6k. Es nem tudom, hogy ezek val6ban piaci arakat tartalmaznak-e, tehdt az

lenne a k6rd6sem, hogy ez a h6rom ingatlan, ez hol talii{hat6, 6s mikor cserdlt gazdilt ilyen

iiron, amire az 6rt6kbecsl6s alapul? Kdsz6n6m!

KOVACS PETER

K6szdndm sz6pen! Varga Ilona a kdvetkezo hozzAsz6l6, parancsoljon Kdpviselti Asszony!

VARGA ILONA
Kdszdndm sz6pen, PolgiLrmester Ur! Direkt szerencs6snek 6rzem magam, hogy egy ilyen

kds6n tudtam sz6hoz jutni. Mert igy meghallgattam a tdbbi kdpvisel6tarsam hozzrisz6l6srit.

Azzal kell kezdenem, hogy teljes mdrtdkben egyet6rtek Szatmriry kdpvisel6tri.rsammal.

Meggy6z6d6sem, hogy ezt az 6ptiletet, szinhiuat, mozit, ak6rminek nevezziik, meg kell
tartani. Aldeban az ingatlan 6rt6kesitdsek ellen vagyok az dnkormiiLnyzati vagyon eladrisa

ellen vagyok. De ed, ed kiemelten, ugy gondolom, hogy en nem szabad igy eladni. Ez t6bb

sebb6l v6rzik. Az egyik az, hogy senki nem k6rdezte meg rigymond a szentmihalyiakat, hogy

el akarjak-e ea adni, mit akamak ott csin6lni. Azon kiviil llnyleg ez egy helltdrteneti 6rt6ke

is van ennek az 6piiletnek. Aa is meg tudom 6m 6rteni, hogy rendkiviil rossz allapotban van,

most pillanatnyilag nincs rh p€nze az d*orminyzatnak. H6t el6g sok mindenre volt eddig

miir p6nze az dnkorm6nyzatnak, de erre, erre speciel nem volt. De remdnykedjiink benne,

hogy egyszer ad6dik olyan lehet6sdg, hogy tudunk vele valamit kezdeni, addig ki is tudjuk
tal6lni, hogy mit akarunk vele csinilni. Egy biaos, nem szabad elpocs6kolnunk. En nagyo.r-

nagyon rem6lem, hogy a kdpvisel6trirsaimban feltrimad n6mi lelkiismerel, ds nem szavazz*
meg ennek az ingatlannak az 6rt6kesit6s6t. Amennyiben mdgis, irgy egyetlen egyben tudok
bizni, ebben a nagyon, r6szemr6l nagyon rossznak tartott 6rt6kbecsl6sben, ez az 6rt6kbecsl6s,

nem akarok itt nagy szavakat mondani, de most nemcsak az inealis eladdsi 6n6l van itt sz6.

Az eg6sznek a koncepci6j4 sz6val az egdsz, egyszenien sz6momra teljes mdrt6kben

6rthetetlen, csatlakozndk Kov6cs Raymund k6pvisel6uirsamhoz. Nem kitom aa, hogy mihez,



75

mihez k6pest, @het ed ink6bb, olyan, hogy megkdrde zem, mihez k6pest, h6t ahhoz k6pest!

Sz6val ennek 6rtelme nincs. Ha telekilrat n6ztink, akkor itt bizony a 10 % csdkkent6s az, tul
kev6s, mert egy bontris j6val tdbbe kertll. Ha az dpiiletet n6zztik, akkor is dsszehasonlitotta a

teljesen modem, meg j6 6llapotu, meg befejez€s, befejezetlen tij dptilettel, sz6val 6n, 6n

szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz 6rt6kbecsl6s. Lehet, hogy csak azdrt, mert megint nem

sikeriilt helyi drt6kbecsl<it tal6lni, hanem vecsdsi csin6lta. De dppen ez az, rneg a Gazdasiryi
Pdnziigyi Bizottsignak ez a javaslata, hogy m6g emeljtik is meg ezl az irat?

KOVA PETER

Es az mi6rt baj?

VARG ILONA
Az biztos, azt ig€i, hogy ilyen 6ron nem tudjuk eladni. Teh6t dn visszat6rve arra, hogy 6n azt
kdmdm, hogy ne adjuk el, amennyiben pedig megszavazza a testi.ilet, hogy adjuk el, akkor dn
m6g ak6r 30 %-ot is r6tenndk az arra, hogy ne sikeriiljdn eladni. Nagyon szdpen k6sz6ndm, de
annak nincs 6rtelme, mellesleg. Kcisz6n<im.

KOVACS PETER

Kdsztindm szdpen! En az6rt k6rtem sz6t, mdg a legelej6n, mert Vajda Ur olyan dolgokat
mondott, amire mindenkdppen j6 lett volna reagiiLlni, de most mrir h6l' Istennek t<jbben is
mondtak olyan dolgot, amire tudn6k reagdlni, meg, ha megengedik elmondom a

v6lem6nyemet is ez tigyben. Tehrit Vajda Ur azt mondta, hogy o rigy hallotta, hogy a

Holdvil6g Kamaraszinhr2at kiraktrik,6s ez6rt kellett elmennie. Ez egy rosszindulatri pletyka
volt, ne iiljdn ftil minden pletykrlnak. A lejrirt a szerz6d6s, 6s nem is kiv6nta meghosszabbitani

a Holdvildg Kamaraszinhiu, mert, hogy mifu tudta, hogy egy sokkal jobb helyre fog keri.ilni, a

XIII. kertiletben. Rrladrisul ugye a Holdvikig Kamaraszinhiiz bar, szerz6d6ses k6telezetts6ge

volt a kor6bban, nem 6ltalunk, hanem kor6bban, m6g a Budapest Film 6ltal kiszabott b6rleti

dijfizet6ssel, ahogy az dnkormrinyzatho z kerilt az 6piilet, folyamatosan pr6b6lta a bdrleti dijat

cs6kkenteni, illetve nem megfizetnie azt a dolgot. Teh6t ugy kitom, ds ez egydbkent az

egdszre is vonatkozik, 6n rigy kitom, hogy ndhrtryan aa gondoljak, hogy ha valami

dnkormdnyzati, akkor azt m6r lehet olcs6n tizemeltetni, vagy hozzirj$ri, vagy ingyen

hasznositani, vagy b6rmi ilyesmi. Mig egy piaci szereplo, mondjuk a Budapest Film adja

bdrbe, addig ugye erre nyilv6n nincsen tehet6s6g. Es szerintem, amikor az dnkormrinyzat ad

bdrbe valamit, akkor sincs erre lehet6sdg, teh6t 6n ea javaslom, hogy ez tartsuk is meg. A

m6sik hozz6sz616s, ugye Mizsei Umak volt, meg Szatmriry Ur is sokat besz6lt arr6l, hogy

szerintiik a mostani Riikosszentmih6lyi Kulturdlis Kdzpont az nem vriltja ki aA a funkci6t,

ami itt van. De metyiket nem? Mert jelenleg itt egydttalin nincsen semmilyen funkci6. Ugye

szitthitzi el<iadast minden tov6bbi n6lkiil lehet tartani a J6nos utcai Szentmih6lyi KulturAlis

Kdzpontban. Mozi el<iadast is lehet tartani a R6kosszentmih6lyi Kultur6lis KSzpontban. Mdg

egyszer mondom, minden olyat megtettiink 6s Vajda Umak is volt egy ilyen f6l mondata,

hogy a,,csal6di eztlstot" akarjuk 6rt6kesiteni. Rosszul l6tja! A csal6di eztistdt, m6r csal6di

aranyra cserdltiik. A Rrlkosszentmihrilyi Kulturritis Kdzpontban, 6s most igy a fiilszabadult

lehet6s6get fogjuk 6rt6kesiteni. Ugye, hogy mi a vdlem6nye az embereknek? H6t Mizsei ilr
I6trehozott ene egy facebook csoportot, nagyon sokan, 54-en csatlakoztak amelynek az a
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neve, ha j6l emldkszem, hogy Mentsiik meg a Holdvil6g Kamaraszinh6zat! Vagy valami:
Keriileti 6sszefogds a Kamaraszinhdz megmentdsd6rt! Mizsei Ur mdrhetetlen b6lcsess6gdvel

egy szavaz6son is megk6rdezte az ott lev6ket, ami egy6bk6nt egy nyilvrinos csoport, teh{it
m6g azt sem lehet mondani, hogy csak az a ndhlny ember, az az 54 ember szavazhatott volna.

Ugye <i 4 opci6t adott, hogy mennyidrt is akarja az dnkormrinyzat eladni. I milla havemak, ez

volt az egyik. Erre szavaztak, ha j6l l6tom hdrman. 20.000.000-6rt, erre ketten, Telekcsere,

erre ketten, gombok6rt, havemak, erre egyen. Ha 6n ezt j6l szrfunolom, akkor itt nagyon

komolyan ugye 4, 5, 8-an kifejtett6k a v6lem6nyiiket, an6l, hogy egy6bkdnt mi lehessen. Es

mikor kideriilt, hogy igaz6b6l az rinkormrinyzat k6lts6gvet6s6ben mdg az irltala javasolt

legkevesebb ri.Lrnak is a dupl6ja van benne, akkor csak egy hozzisz6list id6zn6k. Sajnos a

mriltat, meg az identitast nem lehet beiirazni. Ez olyan ktjriilbeliil, amellett, hogy meg6rtem a

gondolkodast, mondja a hozzttsz6l6, mintha a 15 6ves hasmalt aut6nkat, piaci 6r k6tszeres66rt

szeretn6nk eladni, mert abban vittiik a gyereket az els6 hegedr.i6 rdjira, ttagy valami ilyesmi.

Sz6p, meg minden, de rajtunk kiviil, senkit nem 6rdekel. Mondja a hozzirsz6l6. Teh6t mdg ez

az 54 ember kdzdtt is megoszlik a v6lem6ny, hogy mit lehet ezzel csin6lni. Legink6bb aa
mondjdk ugye, hogy az6rt az eredeti funkci6ba val6 vissza6llit6s, milli6kba, 10 milli6kba

kertilne. Zar6jelben jegyzem meg, eA a funkci6t m6r az 6nkormrlnyzat meghozi.a, csak egy

mrlsik 6piiletben. Teh6t innent6l kezdve nem l6tom 6(elmet ennek a funkci6nak. Ha most

kdpvisel6tirsaim azt mondtak volna, hogy nagyonj6, fj funkci6t kital6ltak,6s akkor pr6b6lok

most direkt hiilyes6geket mondani, teh6t mondjuk a, aranyris6 barlangot dpittink belole 6s

le6sunk a ftild m6ly6re, vagy innen indul majd a 80 nap alau, a Fdld kdriil geotermikus

energi6val alagutas6 program. Vagy nem is tudom, mit mondjak meg, tehat a Metyesftildi
Olimpirinak kifejezetten a darts olimpiai sportiig lesz rdvidesen, 6s a dartsot itt rendezz6k

majd meg, olimpi6ba, tehAt valami ilyen, egy6bk6nl 6pk6,zl6b mondatokat mondtak volna, de

olyanokat javasoltak, ami mar meg van oldva. Mondom innen nem messze! Innent6l kezdve

6n 6rtem 6rzelmileg, hogy n6hanyan kdt<idnek ehhez, dn is kdt6d6k elthez az dp0lethez. Es

nem v6letlen. En is jartam oda 2.- Ft-6rt els6 kdt sorb6l lehetett mozifilmet n6mi. De nem
azdrt nem jfutak az emberek moziba, mar bocsdnat, f<ileg nem ilyen fapados moziba, mert
nem szeretnek moziba j6mi, hanem az6rt, mert megveltozott a vil6g. Ugyantgy nem jrirnak
mar Ford T modellel, mert mds aut6val jrirnak. MAs kulturdlis sz6rakozasi lehet6s6g van, 6s

ez6rt nehdz <isszehasonlitani Szatmiiry Kdpvisel6 Ur Kecskem6tet, ahol cisszesen ndgy mozi
van! Mig Budapestet, ahol azdrt htsznril tdbb, vagy 3O-nril tdbb mozi van. Szinhriz, bocs6nat,
nem mozi, szinhriz. Mert mozi is van, rengeteg, de szinhriz is rengeteg. Az6rt vegyiik mrir
tudomrisul, hogy ez m6giscsak Budapestnek mi r6szei vagyunk! En nem l6tom a4 az eredeli,
vagy elementriris 6rdeket, hogy itt, a XVI. keriiletben akarnrfurak moziba menni. De ha lenne
ilyen, akkor tegyenek ni javaslatot. Peld6ul nagyon j6 javaslat lenne, ds akkor most
sashalmik6nt hadd beszdljek egy kicsit haza, akkor 6n is verhetn6m in az asztalt, hogy mozit,
Sashalomra! Mert, hogy volt! Az Albrin utcai MSZP Szdkhaz, az mozi vott annak idej6n.
Akkor vegye vissza az dnkorm furyza| a Szocialista Prirtt6l.

Mdr kds6!

VAJDA ZOLTAN



KOVACS PETER
Nem k6s6, ahogy l6tom, hogy az SZDSZ is cs6dbe ment, tehet ki tudja mi lesz itt mdg a
szocialista Prirttal, lehet, hogy el<ibb-ut6bb az is elad6sorba kertil. Az 6ptilet, igen, h6t vdgiil
is az is mozi volt, teh6t... En 6rtem az lrzelmi k6t6ddst, de az6rt az 6rzelmi k6t6dds 6s nagyon
sajndlom, hogy a Gazdasrigi Bizotts6gnak, mar az eln6k rir is csak mosolygott, a bizottsilg
ddnt6s6n, de h6t az6rt, - hogy mondjam finoman, letdrtek a szakmai [tr6l. Tehet elvileg egy
bizottsdgnak, szakmai bizottsignak kdne lenni. Vajda Ur, teljesen szakmaiatlan javaslatot tett
a bizotts6g iil6sdn, ezzel a2O %o-os emel6ssel 6s ezt be is ismeri. Ugyhogy csoddlkozom,...

VAJDA ZOLTAN
Polgrirmester Ur!

KOVACS PETER
Dehogynem! Ea a javaslatot 6n sajndlom, hogy megtette a bizotts6gi til6sen, aZ meg m6g

ink6bb, hogy a bizotts6g megszaya^a, hisz egydrtelmiien elmondtiik Onctk is, on a bizottsdgi
iildsen, hogy ez az 6r is magas, ami most kijdtt, ds most mdg ezt direkt emelik, ennek egy
indoka van Onrik szerint, az az,hogy ne adja el az dnkormiinyzat. Na, de ez nem egy szakmai

indok, egy Gazdasrigi Bizottsrign6l. Itt a testiileti tildsen, az lehet, hogy a test[let azt mondja,

hogy nem aka{a eladni, err6l van egy szavaz|s, meg fog t6(6nni ez a szavazls. De, hogy mdg

ftiljebb emeljiik az laat,6shogy ez mdg rit is ment a bizottsrigon, 6szintdn sz6lva 6n innent6l

kezdve elvesztettem a bizotts6g bizonyos tagiaiba vetett koriibbi bizalmamat. Tehat 6n ezt

nagyon sajn6lom, hogy let6rtek a szakmai ritr6l, de h6t lelkiik rajta. Termdszetesen ez nem

vonatkozik azokra, akik nem szavaztiik meg ezt a, egy6bk6nt szakmaiatlan el6terjesa6st.

Varga Ilona k6pvisel6 asszony is mondta, hogy vecs6si 6rt6kbecsl6 volt. Ha j6l liitom, ott a

Luk6cs Titanilla mellett, mert itt az 6rt6kbecsl6, igen, van kdrdds hozzri, akkor majd el fogja

mondani, brir 6n fgy drzem, hogy volt mir ilyen, hogy mi alapjrin lell ez az 6r. Majd, hogyha

van erre irjabb kdrd6s, akkor megkdrem, hogy akkor erre vdlaszoljon. Es egy utols6,

szem6lyes megjegyz6s. TehAt a felel6s vagyongazdiilkod6s kdr6ben nem az tartozik bele,

hogy mindent az dnkorm6nyzat saj6t vagyonakdnt meglart. Hanem az, hogy azokat a,

szerintem persze, de ebbe lehet vitatkomi, hanem az, hogy a lakoss6gi igdnyeket megpr6b6lja

kiszolgrilni,6s hogyha a lakoss6gi igdnyeket ki tudj a szolgdlni, akkor ehhez kapcsol6d6an a

vagyont meg 6rt6kesiti, ami nem sziiksdges ahhoz, hogy a lakoss6gi ig6n$ kiszotg6lja. En ma

itt a testiileti iildsen nem hallottam olyan lakoss6gi ig6nf, mely nem lenne kiszolg6lva

R6kosszentmihdlyon. Es amire alkalmas lenne ez ajelenleg, egy6bk6nt elad6sra sz6nt 6piilet,

irgyhogy 6n javaslom a tisztelt Kdpvisel6-testiiletnek, hogy 6rtdkesitsiik. Y ajda zolttn,

tigFendben, avagy szem6lyesen tiirnadt6k meg, parancsoljon! Parancsoljon K6pvisel6 ur!

Ugyrendben!

VAJDA ZOLTAN
Nem tigyrend, Polgrfu:mester Ur, mondtam, hanem szem6lyesen...

KOVAeSPE'IER
Szem6lyesen t6madtrlk meg. Parancsoljon!



VAJDA ZOLTAN
Het inkAbb a bizottsegot vedendm meg, 0n k6t mrifajt szokott alkalmazni, mar meglanultam

az elmult id6szakban. Az, ha valamivel nem drt egyet, 6lesen, ami elhangzik, vagy valami

politikai, nem is tudom, h6ts6 szand6kot sejt, vagy sejtet, vagy mond ki a m6sik ez most

tanultam meg, szakmaiatlannak min6siti. 6n nem magamat vddendm meg, brir engem emlitett,

aki ezt 6n szerint javasoltam a 20 %o-os megemel6st, tdbbiiu:kben vet6ddtt ez ftil, de

egy6rtelmtien akkor a bizottsdg nevdben mondanriLrn, hogy akkor 6n ezzel a bizottsrig dsszes

jelenl6v6 tagjiiLra mondta, hogy szakmaiatlan, ugyanis ezt a20 7o-os emeldsl nem volt olyan

kdpviselo, aki ne szavazta volna meg. Teh6t akkor, az eg6,sz bizottsrig, segitek 3 igen, 0 nem,

2 tart6zkodes volt Polgrirmester Ur, rigyhogy akkor a bizottsiig dsszes tagia nev6ben

utasitaniirn vissza a szakmaiatlan megiegyzds6t. Termdszetesenl

VAJDA ZOLTAN
De ez egy r6szletk6rd6s egydbk6nt, majd a normal hozzrisz6kisban pedig akkor reagdlndk, ha

j6l tudom, akkor mdg 30 darab m6sodpercet allokilt nekem. K6szdncim.

KOVACS PETER

Szem6lyesen meglifunadott Vajda k6pvisel6 Ur, de - hogy mondjam finoman - teh6t

K6pvisel<i Ur, ne haragudjon mrir, 6n nem tudom Onnek a val6srlg 6rtelmez6s6t kdvetni. Ha

van egy el6terjesztds, ketten megszavazzi*,6n aa mondom, hogy aki e^ rlem szavazla meg,

az nem volt szakmaiatlan, 6n meg azt mondja, hogy mind az 5 bizotts6gi tag, aki ott volt,
szakmaiatlan. Pedig nem szavazlameg keft6 ember ebb6l. En ea mondtam. On meg pr6b6lja,

6s megint, most ne haragudjon, de K6pvisel6 Ur, egyre inkribb az van, hogy 6n pr6brilja a

sajrit velemdny6t mdsra r6erriltetni, mint, hogyha azt mondta volna, vagy igy gondoln6, tehrlt

6n 6rtem, hogy fontos dolog m6s ember fej6vel megpr6b6lni, gondolkodni, de kdrem, hogy az

eny6mmel ne tegye, mert dn azt l6tom, hogy annyira mrls a vil6gr6l alkotott elkdpzel6stink,
hogy ez egy lehetetlen ktildet6s. Vajda Ur, parancsoljon! Szemdlyes megtamadtatas!

VAJDA ZOLTAN
Ki tetszett tal6lni az tigy,rendi gomb nyomris6nak az ok6t, igen. Biaosan nem szeretn6k az On
fej6vel gondolkodni, mind a kettonklek fejfrijrist okozna. Ugyhogy ezt nem. de t6nyszer0en,
teh6t 3 igen szayazat az biztosan nem, 2 igen szavazal, a nulla nem szavazat, az biaosan nulla
nem szavazat. A 2 tart6zkod6s val6ban lehet, egyszeni nemnek, vagy laza nemnek min6siteni.
Mindenesetre csak aa szeretndm mondani, hogyha valamivel 6n nem drt egyet, akkor A/ ne
tegye a^, hogy politikai kinyilatkoztatrisoka min6siti ezt, B/ szerintem sosem szabad
szakmaiatlannak min6siteni, amivel nem 6rtiink egyet. H6tha viszont ebben egyetdrtiink, j6?
K6szdn6m sz6pen, de m6g szeretndm mondani, hogy lesz egy normril hozz6sz6l6som is.
K6szdn6m!
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KOVACS PETER

Ne haragudjon...
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KOVACS PE

H6t Kdpvisel6 Ur elszrirnoltam gyorsan l0-ig. Sajnos, ez nem jelentette azt, hogy ne tudjak

hozzAsz6lni. Jaj! Hogy mondjam? Tudja mit? Elszrimoltam mdg l0-ig, 6s akkor inkribb

norm6l hozz6sz6las6t is meghallgatjuk, parancsoljon K6pvisel6 Url

VAJDA ZOLTAN
Amire ha j6l emldkszem, akkor 30 miisodpercet allok6lt nekem, meglep6dn6k, hogyha mdg ha

velem is olyan lazrin 6rtelmezi az SZMSZ-I, mint Szatm6ry K6pviselo Umak a hozzbsz6l6sa,

rigyhogy akkor t<ilem szokatlan m6don taliin egy kicsit hadam6k. En egy percet sem logom

azt titkolni, hogy szemdlyes elfogultsdgom is van, a sz6 nem jogi 6rtelmdben, hanem ahogyan

On mondta, 6rzelmi 6rtelm6ben. Rem6lem, nem okozok Szatmriry k6pvisel6trirsamnak nagy
probldm6t azzal, hogy, hogy szinte megtapsoltam volna a hozzirsz6l6srit, 6s kdszdndm szdpen,

nemcsak szentmihrilyi lakoskdnt, hanem riltal6ban, aki ea mondja. Szatmary k6pvisel6 ur is
eml(tette azt hiszem, de talan mris hozz6sz6l6 is, hogy milyen j6 lenne ftihijitani ezt is egy

kds6bbi kdrben, h6tha ftitrij ithatnifuk. HAt maradjunk abban, hogy egy olyan kertilet,
amelynek volt 300.000.000-ja egy sokak 6ltal ka...., egy sokak 6ltal kampifryoronynak
min<isitett dpitmdny felhtzni, az hittha tal6l valamennyi p6nzt arra, hogy ezt ftihij itsa. M6g
hadarva mondanrfun tovdbb, hogy Szatmriry kdpviselo [r rigy fogalmazott azt hiszem, hogy 6
kdnydrcig, azt hiszem rigy mondta, hogy kdnydrgdm, hogy ne adjuk aa el. En ezt a kifejezdst

igy nem haszniilom, hogy kdnydrgdm, dn csak nagyon szdpen k6rem, hogy ne adjuk azt, ne

adjuk ea el. Ea kdtf6lekdppen biaosan el6rhet6, hogy a Csomor alpolgiirmester rir
visszavonja ezt az eloterjeszl6s6t most ea egy mozdulattal megteheti 6s m6r megold6dott ez a

probldma. Vagy pedig etfogadjrik a m6dosit6 inditv6nyomat, amit mindjrirt {iil fogok olvasni,
ha esetleg egyik sem teljesiil, 6s kiirjuk ezt a pily{zatot, akkor pedig kdrek sz6pen mindenkit,
hogy ne felejtsdk el a j6slatomat, amely rigy hangzott, hogy ebben, ezen az iron nem fog

elmenni, k6vetkez6 iiron majd lehet, hogy elmegy, mdg egy kicsit csdkkentgetjtik, majd a
Gazdas6gi Bizottsdg el6 keriil, 6s ekibb-ut6bb valaki megveszi olyan 6ron, ami m6r telekiiron
j6. Lerombolja eA az |pitmdnyt 6s 6pit oda egy kdtlakdsos hiu,at. A m6dosit6 indiwanyom

pedig rendkiviil egyszeni: Budapest F6viiros XVI. ker[leti Onkormiinyzat Kdpvisel<i+estiilete

rigy ddnt, hogy a tulajdonrit k6pez<i XVI. keriilet Krenedits S6ndor utca 3. szirn alalti szinh{z

ingatlanrit nem kiviinja drtdkesiteni. Hatdrid6 legyen, mondjuk: azonnal, 6s mindig a

Polg6rmester Ur a felel6s, mindendrt, ugyhogy ot irtam felelosnek. Es eztton jelezndm. hogy

Abonyi Ur alSi*a, bir 6 m6r nincsen itt, <i is fogja ezt tiimogatni, elhozom most Onhdz akkor,

kdszdncim szdpen!

KOVACS PETER

Nagyon kdszdndm. A jegyz6k6nyv kedv66rt kdpviselo Ur misfdl perccel ttibbet besz6lt, mint

amire lehet6s6ge lett volna, SZMSZ szerintl Es ezt a levezet<i elndk engeddlyezte szfumttra. A

kd,vetkez6 hozzirszolo Mizsei Lrisz16 K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

MIZSEI LASZL6
K6sz6n6m a sz6tl Nem nyomtam ktildn szem6lyest, de k6retik besz6mitani az elejlbe ezt az

id6t. PolgrlLrmester Ur ldlvetett kdt allit,ist, pontosabban allitott k6t dolgot, ami, azt kell, hogy

mondjam, mi sem iill messzebb a val6s6gt6l. Az egyik az az voll, hogy 6n alapitottarn ezt a
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facebook csoportot, aminek a pontos neve, hogy Mindenki j6l hallja: Keriileti 0sszefog6s a

volt Vil6g Mozi 6piilet66rt. Teh6t ehhez m6g, mivel nyilt csoport mindig lehet csatlakozni.

Teh6t ea nem 6n alapitottam, viszont btiszk6n vrlllalom, hogy ftilkdrtek arra, hogy
adminisztr6tori feladatokat elldssak benne is 6s ezt igen, elvrillaltam. Teh6t nem 6n

alap(tottam. Egy. Kett6: a szavazdst 6n hoztam l6tre, de a pontokat, hogyha 6rtene a facebook

lelki vil6g{hoz Polg6rmester Ur, tudhatnd. hogy az, aki ldtrehozza a szavazdsl, az nem szabja

meg felt6tleniil, azl, hogy mirol lehet szavazni. Vagy, hogyha igen, akkor ott l6tszik mellette

egy pici karik6ban, az 6 arckepe is, hogy aa 6 tette fel. Aa kell, hogy mondjam, hogy ebb6l a

4 pontb6l, ami ide ftrlkeriilt, egyiket sem 6n raktam ftI, hanem azok, akik az oldalon j rirtak.

Teh t ez is val6tlansdg, mert nem 6n raklam ftil ezeket a kdrd6seket, hogy ilyenr6l lehet, iz6,

erre lehet szavazni, vagy sem, hanem a f6rumban rdszt veviik. Tehit ez a keft6 igy nem 6llja

meg a hely6t, amit Polg6rmester Ur mondott, viszont, ami a l6nyeghez tartozik. 6n dolgoaam

szinhazban 6s szinhriz kdmy6kdn is. Van ndmi fogalmam arr6l, hogy milyen feltdtelek

sziiks6gesek ahhoz, hogy egy konkr6t, j6l megtervezett, j6l mtlktid6 6s min6s6gi szir:f:^irzi

elciadast le lehessen bonyolitani. Az irj Szentmih6lyi Szabadid6 Ktizpont naglterme erre nem

alkalmas. Gal6d rdgttinz6seke igen, de szinhrianak nem, maradjunk ennyiben. En nekem van

r6liitdsom. Fogadja el t6lem ezt, hogy nem azl mondom, hogy szakember vagyok, de

val6sziniileg t<ibb a rdl6tdsom. mint 6nnek. Aa szeretndm m6g k6rdezni, hogy az drver6sen,

nem lehet majd aldmenni a most megadott dsszegnek, vagy lehet majd esetleg al6 is menni?

Hogy zajlik majd le az arver6s? Tehtrt ez fontos lenne, hogyha netan-trin nem menne ennyidrt,

akkor esetleg lehet-e kevesebbet is ajrinlani majd? Teh6t ez fontos kdrd6s szerintem.

Szerintem fontos lenne kiimi egy budapesti pAlyiuatot ennek az 6piiletnek, ennek az

ingatlannak a hasznositas6ra. Es megszabni azr, hogy kulturrilis c6llal. Hogy ki, mit terveme?

Ene 6n sz6nn6k 1-2 milli6 forintot, szerintem ennyit meg6r. Hogy olyan emberek pr6b6ljanak

meg javaslatot tenni rii, akik 6rtenek hozz6. An meg vdgkdpp nem 6rtem, hogy Polgiirmester

Ur mi6rt gondolja, hogy a kulturara esetleg nem kell annyit forditanunk a kertiletben, mint a

sportra? Ha a kertilet felre tud minden 6vben jelent6s osszeget rakni arra, hogy egy, most miir
tt bb milliard forintos sportcsarnokot l6trehozzon, mi6rt ne lehetne ldtrehozni egy alapot arra,

amiben minden 6vben belerakunk valamennyi p6na, hogy ezt az 6piiletet helyrehozzuk, 6s

azt ln ftnntartjuk. Ahogy kutya k<iteless6ge az dnkormanyzatnak a kertileti sportot

el6segitenie, rigy kutya kdtelessdge az tinkormrinyzati tdrv6ny szerint a kertileti kultur6lis
dletnek a fenntartiisa,6s min6l sokszinribb, sokszintibb6 tdtele. Azt kell, hogy mondjam, hogy

t6nyleg Vajda Urral egyet6rwe egy tiiske volt az dnkorm6nyzalnak a kdrme alatt ez a 6ndll6
t6rsulat. En speciel azt hallottam, a tiirsulatnak a vezetojetol, hogy nem gyakorlatilag ki lettek

*ifiv4 azzal a hozzitillissal, hogy mindig a lehet6 legkdsdbb kapt6k meg aa, hogy mit,
mennyit fognak majd uiLrnogat6skdnt kapni, hogy hogy miikddnek, hogy mrikddhetnek-e? Es

igy nem lehetett egy Szinhiuzat tisztess6ggel milkddtetni. Nem lehetett tudni aa, hogy egyik
napr6l a m6sika, milyen kdriilm6nyek kcia fognak mrikddni. Azt speciel el tudom k6pzelni,
hogy folyamatosan k6rtek, s6t biztos is, hogy k6rtek rirmdrs6kldst, de rik Kulturdlis Misszi6t
folytattak ift a kertiletben. Amit folytatnak most mds keriiletben, miis kertiletek nagyobb
6rdm6re. Sajnos n6lunk nem! En fgy gondolom, hogy ea, ezen a m6don lehet tilmogatni. En
mdg ingyenessdget is adtam volna nekik. Viszont tov6bbra is szeretnem a jegyz6k<inyv

kedvd6rt elmondani, hogy nem kaptarn valasa arra a k6rd6semre, hogy ki a felel6s az6rt, hogy
ez az 5pilet 6llaga ilyen m6don leromlott? Tov6bbra is v6rom 16 a vrilaszt! Kdsz6n6m!
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KOVACS PETER

K6pvisel<i Ur, a nevemet emlitette, rriadrisul olyan kontextusban, ami szerintem meg6i azl,
hogy erre azonnal reagdljak. Kdpviselo Ur tdved, nem ekisz6r, nem utoljiira. A, hdt mert
mindenki t6ved, dn is szoktam. A, keriileti dnkorm6nyzat minden 6vben t6bbet k6tt a

kultrinira, mint a sportra. Tess6k megn6zni az 6nkorm6nyzat k6lts6gvetdsdt, 6s ki fog ebb<i,l

deriilni. Teh6t arra kdm6m K6pvisel<i Urat is, hogy att6l, hogy azt gondolja, hogy valami
helyes, att6l mdg ekitte azdrt jrirjon utrina, hogy ez val6ban igy van, ds utrina mondjon ilyen
jellegii hozzisz6l6sokat az dterbe ide, mert ez nem igy van! K6pvisel6 Ur, sajnos, vagy h6t'
Istennek, 6n azt gondolom, hogy ink6bb hril' Istennek! Persze nem Ondn mrilik, hogy ez igy
van, On szerint ez igy nem hetyes, hisz nem szayazza meg a kdlts6gvetdst. Kdvetkez<i
hozzisz6l6 Dr. Kdrnyein6 Rittz Katalin. Parancsoljon!

DR. KORNYEINE RATZ KATALIN
Kdszdndm a sz6t, Polg6rmester Ur, En kdtszer taliilkoztam a Holdvilig Kamaraszinhiiz

dpiiletdvel. El6szrir ugye mindenki tudja, mert az dn6letrajzomban is benne van, hogy 1976-

ban mentem fd4hez, a f6{emmel megpr6briltunk a ugye fiatal hi2ask6nt a Holdvil6g
Kamaraszinhazba elmenni 6s ott egy hrit ugye el6ad6st megndmi, kdtszer voltunk, kett6sz6r.

Ugy ddntdttiink, hogy, hogy inkdbb bemegyiink a Puskin Mozib4 vagy a, vagy a most

hirtelen nem jut, nem jut eszembe teh6t a budapesti mozikba, az Uritri|ba, stb. Olyan volt
annak az dpiiletnek akkor, ez 1980 el6tt volt, tehAt ennek az rlllapota, nem kellette a, ugye

az6ta eltelt 40 6v, mrir akkor olyan volt az dllapota, hogy, hogy valahogy nem volt kedviink.

A masik alkalom pedig, amikor az 6vodris csoportunkkal, ez az emlegetett Morzsa Szinhazba

pr6b6ltunk sajnos, vetttink egy eg6sz dves bdrletet, az 6vodds gyerekekkel, 6s akkor hrit ugye

ebb6l kifoly6lag eljrirtunk, ds a k6vetkez6 alkalommal ink6bb rigy ddntdttek a sztil6k is, hogy

tdbbet 6ldoznak, ugye a bekdzleked6sre, ds inkribb bemegytink a, bemegyiink a Biibszinhazba

a gyerekekkel, hogy szinvonalas 6s j6 kdriilm6nyek k6zcitt tudjanak a gyerekek szinhitzi

6lmdnyhez jutni. Es akkor ebbe nem volt benne mondjuk a szini el<iad6snak a. a szinvonala,

hanem, maga az 6ptilet. Kdsz6ndm szdpen!

KOVACS PETER

K6vetkez6 hozzitsz6l6 Horv6th Janos Kdpvisel6 Ur, parancsoljon!

HORVATH JANO S

K6sz6n6m Polg6rmester 0r! Szeretndm a kdpvisel6trirsaimat megnluglatni, hogy

szentmih6lyi k6pvisel<ikdnt dobog a szivem, teh6t ityen, ilyen probl6ma nincs a megmdrtek

mdgdtt. Amivel v6gtil is foglalkozni szerettem volna, ugye el6g r6gen nyomtam gombot,

Polg6rmester Ur ugye elmondta az 6rveket, hogy mi6rt is kell eladni ezt az 6ptiletet. K6t

apr6srig mdg maradt bennem, azt szeretn6m, t6nyleg csak rdviden' Vajda Zoltan

k6pvisel6tarsam ugye emlitette, hogy, hogy ki lefi utiilva ugye a Holdvilag Kamaraszinhaz.

2010-t6l ugye bizotts6gi elniik vagyok, teh6t a Kulturelis 6s Sport Bizotts6got vezetem 6s

szinte 2-3 heti kapcsolatban voltam ezzel a Koltay Judit szinhrla igazgato n6vel 6s neki olyan

prob... tehet nem, nem eltilddzve lettek. Neki olyan probl6mrii voltak, nem tudta ftinntartani

ed a szinhiujal. Zoltrin, ennyi volt a probl6ma. Egyszertien nem tudta fizetni a bdrleti dijakat.
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KOVACS PETER

Ne besz6lj tink egyszerre!

HORVATH JANOS

Nem tudta fizetni a b6rleti dijakatl A bizotts6g, a bizotts6gunk 6ves szinten, zoltifjr., n€zd meg

a r6gi archivumokat, dokumentumokat. Eves szinten, 800.000- 1.000.000.- Ft-ot szavazott

meg a bizottsrig. Nem tudta fizetni, ennyi volt. A m6sik dolog pedig ami, ami m6g ugye

kikivrinkozik belolem, a Szatm6ry k6pvisel6tarsam ugye emlitette, hogy csod6k vannak ebben

a, ebben a rigymond r6gi moziban. Hdt val6ban csodek vannak. Teh6t nagyon komoly, mert

6n is jartam bent. Egy nagyon komoly r6gi mozigepdszetek, teh6t eldg j6 6llapotban vannak,

r6gi filmtekercsek ott vannak, teh6t t6nyleg egy mrzedlis eml6k. Es javaslom kiildnben a

Kdpvisel<i-testtiletnek, hogy az rij R6kosszentmihrilyi Kdzpontban allitsuk ki. Teh6t vannak

nagyon nagyszeni termek, legyen egy, egy tennet nevezzii* el, mit tudom 6n, Mrizeumnak 6s

ott 6llitsuk ki ezeket a, ezeket a mozig6p6szeteket, illetve filmtekercseket. Es a, a fiatals6got

ezzel is, ismertessiik meg veliik. Kdszdndm sz6pen, ennyi lett volna csak t6nyleg a

hozz6sz6Lisom!

SZAT Y
Kdszcindm, kdszdn<jm a sz6t! H6t sok minderue kdne reflekt6lni, de 6n visszat6m6k az

Ervinnek az alapgondolatara, azt mondta, hogy rem6li, hogy olyan jelentkezb lesz, aki majd

k6zdss6gi c6loka alkalmasnak it6li. Nektink nem az a dolgunk a K6pvisel6-testtiletnek, hogy

mi remdljtink, hanem 6n fgy gondolom, hogy mi tenni is tudniink ezdrt. Hogy tudnank tenni

ezdrt? lJgy tudnrfurk tenni ezdrt, hogy ezt az dpiiletet v6dettnek nyilvanitjuk, 6s ha v6dettnek

nyilvriLnitjuk, most marad szinhriznak, akkor utifura meg lehet hirdetni eladrisra, de avval a

feltdtellel, hogy szinhazk6nt fog miiktidni. Es egy6ltakitr nem biztos, hogy nem jtinne valaki,
aki aa mondan6, hogy ez nagyon j6 6tlet 6s megcsindlja. De ea a lehetosdget elszalasaani,

kidobni az ablakon 6n azt gondolom, hogy ezt, ezt igy k6ne csinrilni. Kdmyein6nek
mondaniim, azdrt, csak sajnos kiment a Katika, de na, mindegy! Tehdt ez itt nemcsak ilyen
mozieloadrisok, meg szini eload6sok voltak itt, kirillit6sok is voltak szervezve. A fot6
albumokba, megtakilhat6, hogy a B6res csalid is tisztelet6t tefte tdbb alkalommal is
kidtlit6sokon. 6n so.. . 6n nem aa mondtam, Polgdrmester Ur azt mondta, hogy mozi. En nem
akarok mozit, dn tudom azt, hogy ez ftilcisleges, h6t moziba mfu ilyen multi mit tudom dn

mfu, hogy hivjiLk 6ket, nem tudom milyen 3D-s mozikba j 6mak, ds ekkora zacsk6 izdt esznek,

rigyhogy hagyjuk ezt a dolgot, teh6t ott van nagy fotelokban, nem, nem, nem, erre nincs! De
szinhrizkdnt, kisszinhdzkdnt, gyerekszinh6akdnt, latvfutyszinhazkdnt, kamaraszinhriak6nt
kiv6l6an miikddne. Erre szervezztlnk be egy szakv6lem6nyt, hogy, hogy lehet-e ebb6l valamit
csin6lni? Addig ne akarjuk mdr eladni, mert igenis igen is, ea, hogyha 6ttelepitstik a

mozigdpeket, hdt ez 6rdekes tdrtdnet, de a^ a, na az abszoltt nem. Az eredeti hely6n ldthatjrik

KOVACS PETER

Kciszdndm sz6pen! Szatmriu:y L6szl6 k6pvisel6 Ur m6sodszorra, parancsoljon Kdpvisel6 Url

HORVATH JANOS

Jaj, bocs6ss meg!
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KOVACS PETER

Ki t6mogatja d, egy, kett6, hiirom, n6gy, 6t. Ki trimogatja azt, hogy ndv szerinti szavazis
legyen ebben a kdrddsben? 6-an tamogatj rik, n6v szerinti szavaz st fogunk tartani. Annyit
szeretndk hozztt{uzni, annyit szeretndk hozz|fuzni az elmondottakhoz ds az az6ta eI.... egy

kis figyelmet k6m6k, elmondottakhoz, hogy janurir. . . Ne beszdljiink mar egyszerre! Mondom,
ne beszdljtink egyszerrel Annyit az6rt hozz6tenn6k, hogy ugye a Kdpvisel6{estiilet tavaly
decemberben hatrlrozott arr6l, hogy ezt az dnkormiinyzati ingatlant 6rtdkesiti. K6zel egy 6ve
volt brirkinek, hogy b6rmilyen dtlettel el66lljon, hogy mit lehet itt csinrilni, mindenkinek
megvolt a lehet<is6ge, val6szinrileg azdrt nem sikeriilt ezt meglenni, mert hogy senkinek nincs
olyan 6tlete, azon kiviil, hogy 6hajtjuk. En is 6hajtom, hogy nyerjek az 6t6s lott6n, krir hogy
ez nem sikenil, mondjuk,6n m6g annyival rosszabb vagyok anniil, aki megpr6brilt ide valamit
dsszehozni, hogy dn nem is veszek lott6szelvdny't, tehet mdg es6lyem sincs erre a

lehet<1s6gem. En rigy tudom, hogy az6rt ndhriny kdpvisel6 pr6brilkozott azzal, hogy legyen, de

l6ssuk be, a piac nem igdnyli itt sem a szinh6zat, sem a mozit, sem egy6b ilyen funkci6t.
Illetve majd ki fog dertilni, hogy a mostani eladris utan, ha sikeriil ez, szerintem m6g egyszer

mondom, magas iiron eladni ezt az ingatlant ds ott nyilv6nval6an valamif6le tizleti funkci6t
fognak betdlteni, teh6t nem lak6sokat fognak 6piteni, mert arra nagyon dr6ga ez az ingatlan.
Akkor ki fog dertilni, hogy a piacon egy6bk6nt van-e ig6ny ene? Ha az 6nkormiinyzatn6l

nincsen, ha a piacniil nincsen, akkor t6nyleg az lesz majd a kcivetkez<i l6pds, hogy el kell
gondolkodnunk, hogy mit csin6ljunk ezzel az ingatlannal! Varga Ilona a kdvetkez6

hozzdsz6lo, parancsoljon K6pvisel6 Asszony!

VARGA ILONA
Kdszdndm szdpen Polgiirmester Ur! Rdgldn kapcsol6dva az On utots6 mondatiir6l,

mondatiihoz, hogy akkor el kell gondolkodnunk, 6n azt mondom, hogy inkdbb ekkora vita

utiin, ennyi ndzetnek az ismertetdse utan, inkrlbb most gondolkozzunk el, ne pocsdkoljuk el

ezt az dpiiletet.

KOVACS PE

H6t erre volt egy dv!

VARGA ILONA
Most az6rt t6nyleg nem mondok se szinhrizat, se mozit, az6rt mondom Mt, hogy ezl az

dpiiletet, mert most nem az a k6rd6s, hogy milyenek voltak az el<iadrlsok, vagy k6nyelmesek

voltak-e a mozi sz6kek? Egy6ltal6n nem err6l van sz6! Most arr6l van sz6, hogy van egy

olyan dpiiletiink, nekiink ott, Szentmihiilyon, Riikosszentmih6tyon, amihez ragaszkodunk,

sokan ragaszkodunk, 6s a facebook bejegyz6sek elre nem adnak ene j6 kdpetl Mert a face-

bookra 6ltal6ban a fiatalabb korosA6ly szokoft irni, 6s, ds, 6s trollkodnak is. En is mindig igy
megb6nom, amikor egy-egy t6mrihoz hozzitsz6lok, mert nagyon nem szeretek a trollokkal

azt, hogy, hogy mrikdddtt egy mozi, az valami. De hogy rifvissztik egy terembe, berakni, az

szerintem nem, nem, nem 6rizziik rne1, ad, amit nektnk meg kellene 6rizni. M6g egy dolgot

szeretndk kdmi, nagy tisztelettel a testtiletttil. Ndv szerinti szavaz st szeretndk kdmil Es ehhez

k6mdk szdpen 5 t6mogat6t. Azt hiszem, hogy annyi kell, vagy nem tudom. Kdsz6ndm!
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vitatkozni. Sz6val dn most szintdn k6rem a tisztelt kdpvisel6tiirsaimat, ds nemcsak a
rrikosszentmihdlyiakat, hogy gondoljak v6gig. Ddntdstikbe ne befolyasolja 6ket, hogy itt az

ellenzdk azt mondja, hogy tartsuk meg a szinhriaat. Legyenek, legyenek felel6ss6gteljesek, 6s

merjenek esetleg nemet, nemmel szavazni arra hogy e^ a szinhAzat most igy hirtelen eladjuk.

Legyen mdg egyszer egy id6 ana, hogy v6giggondoljuk, hogy milyen fton-m6don
hasmositsuk, hogyan p6lyaztassuk meg, milyen felt6telekkel. Lehet itt a v6dett 6piiletr6l is

sz6. Lehet a funkci6 megjel6l6sr6l, mindenr6l lehet sz6. Egy biztos, hogy ez a mostani

K6pvisel6-test[leti iil6s bebizonyitotta, hogy nagyon sok 6s teljesen ellent6tes v6lemdny van

ezzel kapcsolatban. Mdg egyszer kdrem a tisaelt k6pvisel<ltarsakat, hogy felel6ss6gteljesen 6s

b6tran merjenek szavazni. Kdsz6ndm sz6pen!

KOVACS PETER

Ne besz6ljtink egyszerrel Vajda Zoltan iigyrendben! Parancsoljon K6pvisel6 Ur! Tiirelem,

arra is lesz m6d!

Z LTAN
Kdszdndm sz6pen a sz6t, polgrirmester Ur. Mivel, ha j6l l6tom, tdbb hozzasz6l6s nincsen, 6n

iigyrendileg javasolndm Onnek, hogy zixja le a vit6t, 6s szeretn6m k6mi Csomor Ervin

alpolgiiLrmester urat, mint eloterjeszt6t, tisztelettel kdrlek Alpolg6rmester Ur, vonjad vissza az

anyagodatl Es megold6dik ez a probldma! Egyelore, legal6bb elhalasa6dik ez az akkut dolog!

Kdsz<indm szdpen!

KOVACS PETER

Jaj, K6pvisel6 IJr, ezt mir egyszer javasolta, semmi fjdonsdgot nem mondott, de maga

szeretett volna utoljrira hozzirsz6lru. Ertem, illetve nem 6rtem ! Az eloterjesa<inek van

lehet6sdge zixszlral. Es utina tigyrendi k6rd6sem lesz, parancsoljon Alpolgdrmester Ur!

KOVACS PETER

Ne besz6ljtink mar egyszerre!

DR. CSOMOR ERVIN
Csfuy6t akartam mondani, de aarin 6n is nyeltem tizeI, vagy 20-at 6s igazrindib6l ezzel

kapcsolatban nem mondtam el azt, amit ide ltil, nem mondom el, azt, amit ide ftilirtam
magamnak. Az 6n v6lem6nyem az valamilyen m6don a Kov6cs Raymundd 6s a Seb6k L6szl6,
Kovdcs Raymund vdlemdnydnek az egyik r6sze, illet<ileg a Seb6k Lriszl6 k6pvisel6 ur
v6lem6nydnek a, a elegye, valamilyen m6don. T6nyleg a Raymund abban a r6sz6ben, amikor
ugye a dolog 6rdemi, hogy most szavazzuk-e meg ezt az el6terjesa6st, vagy nem, azt
gondolom, hogy igen j6l dsszefoglalta azokat az 6rveket, k6telyeket, ami, ami ftlmertilhet.
Aa gondolom ezzel kapcsolatban. En megdrtem Szatmrfu:y k6pvisel<i rimak az drzelmes

DR. CSOMOR ERVIN
Igen, kriszdndm szdpen! Hdt 6n, ahogy l6tom 6s hallgatom itt csendben a vitdt, egyre

nehezebb ds szerintem az elkdvetkezend6 id6kben egy meg ink6bb, egyre nehezebb lesz itt
drtelmes parbesz6det folytatni, 6s h6t csirny6t...
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hozz sz6lis t, mert bizonyiira 6t is, 6s vannak egy prfuan m6g, azok is, akik, akiket, akik
6rzelmileg k6t6dnek eliirez az ingatlanhoz. En is kdt6dhetek, vagy kdt6ddm hozzd lrzelmileg,
mert 6n is m6g mozikdnt voltam ott tdbbszdr, s6t m6g bel6gtam az Emrinuel cimr.i filmre, rigy,
hogy az 6desaprim adott riim egy z*6t, hogy egy kicsit id6sebbnek tr.injek 6s sikertilt
bel6gnom. Tehdt, igen! Milyen volt? J6 volt, hatarozottan! TehAt dn is k6t6d6m hozza
drzelmileg a Vilig, a Vil6g mozihoz. Na, most viszont 6n fgy gondolom, hogy, hogy a felel6s
gazd6lkodas az mdgsem, m6gsem ez. A felelos gazd6lkodds ebben az esetben itt a, ezt

mindent 6tgondolva az az 6rtdkesitds irrfurydba mozdul el. En rigy gondolom, hogy a kulturAlis
t6ren szrirntalan lehet6sdg van a keriiletben ds R6kosszentmihdlynak, 6s mindenkinek, aki

mrivel<idni szeretne, f6leg ezzel az uj funkci6val 6s lehet6s6g van arra, az 6nkormifuryzatnak,

hogy 6rtdket teremtsen az ebb<il befoly6 p6nzbol, 6vod6t tjitson ftil, bdlcs6d6t 6pitsen,

bdlcs<jde udvarokat 6p(tsen, ds minden olyan dolgot, amit a kertiletiek szeretndnek. Amit mdg

vdgezetiil szeretndk mondani, itt Vajda k6pviset6 ir hozzAsz6lirsitra, ugye itt a Holdvil6ggal,
h6t finoman sz6lva is, az6rt a HoldviLig mozi szakmaisiigiir6l azdrt megoszlottak a

v6lem6nyek, 6s ezt nagyon-nagyon finoman mondom. En egyszer jrirtam ott, ds hogy t6bbszdr

nem, annak is oka volt. Tehrit 6s K6myeind hozzitsz6l sa is valamilyen m6don, csak h6t 6, 6

egy kicsit igy enyh6bben fogalmazott, amikor ezt megfogalmazta. Viszont, Vajda Umak a,

hogy irgy mondjam, hozzirsz6lisinak a tovdbbi r6sz6b6l egy picit, - ne s6rt6djdn meg, 6s ne

nyomjon iigyrendi gombot- 6n a a rossz indulatot verem, vagy pr6b6lom benne, nem

pr6b6lom sajnos, azt, kell, hogy tal6ljam benne, ami itt, ennek az iigynek a j6vend6beli sorsdt

pr6bdlja, pr6bdlja itt el6re interpret6lni. En azt mondom, hogy mi a ttirv6nyess6g oldaliin

dllunk. Mi azt mondjuk, ellent6tben sok m6shol, nem tudom, hogy, hol, volt itt mar a

kertiletben is, most nem akarom ezt elmondani, hogy volt egy 6rtdkbecsl6s, 6s az

6rt6kbecsl6sn6l alacsonyabb aron 6rt6kesitetti.iLnk ingatlanokat. Most nem szeretndm ezt a

p6ldrit visszahozni, de 6n fgy gondolom, hogyha van egy 6rtdkbecsl6s, amelynek ene

feljogositott ember meghozta a szakvdlem6nydt, hogy ennek ennyi az 6ra. Jelen pillanatban 6

igy gondolja, akkor nekiink kutya kdtelessdgtink, indul6 licitrLron, ezen meghirdetni. Nem

adhatjuk olcs6bban, nem is adtuk, 6s nem is fogiuk adni olcs6bban els<i kdrben,

mindenfdlekdppen. Sok esetben, val6ban elSfordult az, vagy sok esetben, ndmely esetben, volt

p6ldiul otyan is, Gazdasdgi Bizofts6g is trirgyalt, 6n javasoltam, hogy 20 %-kal emeljiik meg

az ertdkbecsldshez kdpest az rirat. Volt bizony olyan esetben, ahol igazam volt, volt bizony

eset, amikor nem. Es kds<ibb vissza kellett homi, mert azon az ixon, amit az 6rt6kbecsl6

meghatarozott, csak azon tudtuk ezt 6rt6kesiteni. Osszessdgdben 6n rigy gondolom, hogy az

eredeti hatarozati javaslatot, 6n ezt fenntartanlim. Amit a, itt m6dosit6 javaslatk6nt a Vajda

K6pvisel6 Ur, meg j6l l6tom Abonyi Ur is al6irt, ez gyakorlatilag a halarozati javaslat nem

gombjdval egyezik meg. Hogyha o szeretne errol szavazni, hil majd az eln6k rir eld<jnti. . .

KOVACS PETER

Kdnytelenek vagyunk, beterjesztett javaslat volt. Ugyanrigy a bizotts6gnak is volt egy

javaslata!

DR. CSOMOR ERVIN
Igen!
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KO Acs pEren
An6[ az eloterjeszlonek mi a vdlemdnye?

DR. CSOMO R ERVIN
H6t nem tarnogatom !

KOVACS PETER

Nem trfunogatja, kdszdncim sz6pen! SzatmriLry L6szl6 Kdpvisel6 Ur ugye, iigyrendben
javasolta, 6s ehhez ttibb kdpvisel6 is csatlakozott, hogy n6v szerinti szavaziis legyen, 6ppen

ez6rt Szatmilry K6pvisel<i Urat k6rdezem, hogy melyik halfuozati javaslatr6l. Kdt m6dosit6
javaslatr6l, a kdt rendeletrol, a k6t hatarozatr6l, mindegyikr<il, vagy csak egyik-egyikrol
szeretne n6v szerintit? Mindegyikr6l. K6szdndm szdpen! Tehrit akkor hatiirozathozatal

kdvetkezik. Ndv szerinti szavazassal. El6sz6r Vajda ds Abonyi k6pvisel6 Urak hatarozati
javaslatar6l, bocs6nat, t6nyleg, csatlakozik-e mindenki az, aki korribban csatlakozott a ndv

szerinti szavaz6shoz, hogy mindegyik hatrirozati javaslatr6l n6v szerinti legyen? 1,2,3,4,5-en

megvannak, akkor ez igy helyes! Teh6t hatarozathozatal ktivetkezik, n6v szerinti szavaz6ssal.

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormanyzat K.t.-je rigy dtint, hogy a tulajdon6t kdpez6

XVL keriilet Krenedits Sifurdor utca 3. alatti szinhriz ingatlant. . .

VAJDA ZOLTAN
Nem!

ETER
Nem az, csak ingatlan, ennyi volt irva, mindegy, ingatlant nem kivri.Lnja 6rtdkesiteni. Hat6rid6
azonnal, felel6s Kovics P6ter polgdrmester. Aki ezzel egyetdrt, kdrem eZ majd n6v szerint is
mondja! Szasz J6zsefl

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Dr. Csomor Ervin!

DR MOR ERVIN
Nem!

VACS PE

Nem! Antal6czy Csaba!

ANTALOCZY CSABA
Neml

KOVACS PETER

Nem! Dr. Kdmyeind Retz Katalin!

SZASZ JOZSEF
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Nem!

KOVA
Nem! Szatmrlry L6szl6!

SZATMARY LASZLO
Igenl

KOVACS PETER

Igen! Vincze Agnes!

CZE AGNES
Neml

KOVACS PETER

Neml Kovdcs Raymund!

S RAYMUND
Nem!

OVACS PETER

Nem! Acs Anik6!

ACS ANIKO
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Dobre Driniel !

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Horv6th J6nos!

HORVATH JANOS
Nem!

KOVACS PETER
Nem! G6spar J6zsef l

Nem!

DR. KoRNYEINE RATZ KATALIN

DOBRE DANIEL

GASPAR JOZSEF
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KOVACS PETER

Nem! Va:ga Ilona!
VARGA ILONA
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Mizsei L6szl6

MIZSEI LASZLO
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Dr. Seb<ik L6szl6!

DR. SEB6K
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Abonyi Jdnos nincs jelen! Vajda Zoltan!

VAJDA ZOLTAN
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Kovdcs Pdter nem! A K6pvisel6-testiilet 5 igen, 11 nem, 0 tart6zkod6ssal elutasitotta ezt

a m6dosit6 inditvany.

HATAROZAT:
35812017. (xI. 15.) Kt. Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormanyzat K6pvisel6-

testiilete szavazisi eredm6nye (5 igen, 1l nem, 0 tart6zkodrls)
alapjin az al6bbi javaslat elfogadas6t elvetette:

,,Budapest F6v6,ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K.T.-je rlgy
dcint, hogy a tulajdonrit k6pez<i XVI. ker. Krenedits S. u. 3.

alatli szinhin ingatlant nem kiv6nja 6rt6kesiteni.

Hatarid6: azonnal;
Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester"
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KOVACS PETER

K6vetkez6 m6dosit6 inditv6ny a Gazdasdgi ds Pdnziigyi Bizottsiig javaslata. A kOvetkez<it
javasolja, hogy 20 %-kal emelje meg az ingatlan nett6 forgalmi 6rt6k6t a Kdpvisel6-testiilet.
Es ezen az aron 6rtdkesitse. Aki ezzel egyet6rt, k6rem igennel ezt majd ndv szerinti szavazds

keret6ben jelezze. Szavazzunk! Szasz J6zsef!

SZASZ JOZSEF

Nem!

KOVACS PETER
Nem! Dr. Csomor Ervin!

DR. CSOMOR ERVIN
Neml

KOVACS PETER

Nem! Antal6czy Csaba!

ANTALOCZY CSABA
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Dr. K6myein6 Rritz Katalin!

Nem!

KOVACS PETER

Nem ! SzatmAI-'\' Liiszl6 I

SZATMAR Y LASZLO

Igen!

KOVACS PETER

Igen! Vincze Agnes!

Nem!

KOVAC PETER

Nem! Kov6cs Raymund!

Nem!

DR. KORNYEINE RATZ KATALIN

VINCZE AGNES

KOVACS RAYMUND
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OVACS TER

Nem! Acs Anik6 !

Acs IKO
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Dobre Driniel I

DOBRE DANIEL
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Horv6th Janos!

HORVATH JANOS
Nem!

KOVACS PETER
Nem! Grisp6r J6zsef!

GASPAR JOZSEF

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Varga Ilona!

VARGA ILONA
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Mizsei L6szt6!

MIZSEI LASZLO
Igen!

S PETER

Igen! Dr. Sebiik L6szl6!

DR. SEB6K LASZLO
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Abonyi J6nos nincsjelen! Vajda Zoltrfur!
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VAJDA OLTAN
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Kovrlcs P6ter, nem! A kdpvisel<i-testtilet 5 igen, 1l nem, tart6zkod6s ndlktil nem fogadta
el ea a javaslatot.

HATAROZAT
35912017. (Xr. 15.) Kt. Budapest F6varos XVI. kerUleti Onkormanyzat Kdpvisel6-

testiilete szavaz|si eredmdnye (5 igen, I I nem, 0 tart6zkodds)
alapjin az al6bbi javaslat elfogad6s6t elvetette:
,,Budapest F6varos XVL keriileti dnkormrinyzat Kdpviset6-
testtlete fgy hatriroz, hogy 2lV6-al megemeli az ingatlan
nett6 forgalmi 6rtdkdt 6s ezen az aiLron 6rt6kesiti.

KOVACS PETER

Marad az eredeti el6te{eszt6sben szerepl6 rendeleti javaslat, mely a 3. oldalon tal6lhat6,

elfogaddsa min6sitett sz6tdbbsdget igdnyel. N6v szerinti szavaz6s kdvetkezik. Sziisz J6zsefI

SZASZ JOZSEF

Igenl

KOVACS PETER

Igen! Dr. Csomor Ervin!

DR. CSOMOR ERVIN
Igenl

KOVACS PE

Igen! Antal6czy Csaba!

ANTALOCZY CSABA
Igen!

KOVAC S PETER

Igenl Dr. Kdmyeind R6tz Katalin!

DR. KoRNYE
Igen !

INE RATZ KATALIN

Hatarid6: azonnal;
Felel<is: Kov6cs Pdter polgdrmester"
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KOVACS PETER

Igen! Szatmriry L6szl6!

SZATMARY LASZLO
Nem!

VACS P
Nem! Vincze Agnes!

KOVACS PETER

Igen! Kov6cs Raymund!

KOVACS YMUND
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Acs Anik6!

Acs aNxo
Igenl

KOVACS PETER

Igen! Dobre Drlniel !

DOBRE DANIEL
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Horvrith JriLnos !

CS PETER

Igen! Gdsprir J6zsefl

GASPAR JoZSEF
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Varga Ilona!

VINCZE AGNES
Igen!

HORVATH JANOS
Igenl
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GA ILON
Nem!

KOVAC PETER

Nem! Mizsei Lriszl6 !

Nem!

Nem! Dr. Sebok L6szl6 !

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Abonyi Jiinos nincs jelen! Vajda Zollin!

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Kovilcs Pdter, igen! A k6pvisel6testiilet 11 igen, 5 nem, tart6zkodas ndlktil elfogadta a

rendeleti javaslatot.

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormanyzat Kdpviselo-
testtilete megalkotja az Onkormanyzat vagyonar6l 6s a

vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorkisr6l sz6l6
2412009. ryI. 25.) dnkormiinyzati rendelet m6dositrisar6l
sz6l6

351201'7 . (XI. 2l .) Snkormanyzati rendeletdt.

(ll igen,5 nem,0 tart6zkod6s)

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3512017. (XI. 21.) 6nkorminyzati rendelete

az OnkormSnyzat varyonA16l 6s a varyontf rryak feletti tulajdonosi jogok ryako116s616l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) iinkormdnyzati rendelet m6dositdsir6l

MIZSEI LASZLO

KOVACS PETER

DR. SEB6K LASZLO

VAJDA ZOLTAN
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Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormanyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk
(2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, valamint az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s

e) pontj6ban meghatrfuozott feladatkcir6ben eljarva a k6vetkez<iket rendeli e[:

Budapest F6vtiros XVI. kertileti Onkormifuryzatnak az Onkorm inyzat vagyon1r6l ds a

vagyontd.rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sar6l sz616 2412009. (VL 25.) dnkorm6nyzati
rendelet6nek l. mell6klet6nek az al bbi szdvegrdsze hat6ly6t veszti:

2.$

(3) E rendelet a kihirdet6s6t kdvetri napon l6p hat6lyba.

(4) E rendelet a bels6 piaci szolgriltatasokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs
20061 123 IEK irdnyelvnek val6 megfeleldst szolg6lja.

1.$

Ancsin Ldszl6
jegtzd

Zrirad6k:
E rendelet 2017.6v november 21. napjrin kihirdet6sre keriilt.
Ancsin Lriszlti
jegr"z(i

Kovdcs P6ter
polgdrmester

Hrsz ctm Tipus Megnevez6s Alapter. Onk.
Tul.

Forgalomk6pess6g

,,109941 Krenedits
Srindor utca
J.

Kivett
szinhia

Szinhdz 849 m'? t00% Korlitozottan
forgalomk6pes"
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Altaldnos indokokis

A rendelet m6dositiis6val az onkorm6nyzat vagyoniir6l 6s a vagyontrirgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlasr6l sz6l6 24/2009. (VI. 25.) rendelet 8. $ (l) bekezd6se alapjan, egyes
vagyontargyak forgalomkdpess6g6nek megv6ltoztat6srir6l a K6pvisel6-testiilet ddnt a

vagyontargy valamely tipusba t6rt6n6 besorolis6ra vonatkoz6an.

R6szletes indokol6s

l. $-hoz:

A megl6v6 vagyont6rgyat forgalomkdpes tizleti vagyonnak min6siti.

2. $-hoz:

Zfu 6 r endelkeztseket tartalmaz.
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KOVACS PETER

Most a 3. oldalon tal6lhat6 I. szrimri hatiirozati javaslatr6l ddntiink, mintisitett sz6tdbbs6ggel.

Ndv szerint. Szavazzwtkt, Sz6sz J6zsef!

SZASZJOZSEF
El6szdr ismertetnd mir6l sz6l ez ahatiiozati javaslat?

KOVACS PETER

Ez a javaslat arr6l sz6l, hogy az Alapit6 Okirauit a Corvin Mtivel6d6si Hrimak m6dositsuk.

Szitsz l6zsef.
SZASZ JOZSEF

Igen!

KOVACS PETER
Igen! Dr. Csomor Ervin!

DR. CSOMOR ERVIN
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Antal6czy Csaba!

ANTALOCZY CSABA
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Dr. Krimyeind R6tz Katalin!

DR. KORN RAtz reraLnq
Igenl

KOVAC S PETER
Igen! SzatmriLry Lriszl6l

Nem!

KOVACS PETER
Neml Vincze Agnes!

VIN
Igen!

AcNss

SZATMARY LASZLO
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CS PETER
Igen! Kovrics Raymund!

KOVACS YMUND
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Acs Anik6!

Acs eNrro
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Dobre DriLrLiel !

ANIEL
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Horv6th Jrlnos!

HORVATH JANOS
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Gasp6r J6zsefl

GASPAR JOZSEF

Igen!

KOVACS PETER
Igen! Varga Ilona!

VARGA II-ONA
Nem!

KOVAC PETER

Nem! Mizsei L6szl6!

MIZSEI LASZLO
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Dr. Sebok L6szl6!
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Nem!

K ETER

Nem! Abonyi J6nos nincs jelen! Vajda Zoltanl

VAJDA ZOLTAN
Nem!

KOVACS PETER

Nem! Kov6cs P6ter, igen! A Kdpvisel6-testtilet 11 igen, 5 nem, tart6zkod6s n6lktil elfogadta

ezt a javaslatot.

HATAROZAT:
360/2017. (Xr. 15.) Kt Budapest F6vriros XVI. keriiteti Onkormanyzat K6pviset6-

testtilete a Corvin Mtivel6d6si Haz alapit6 oktratit az
el6terjeszt6s 3. sz6mri mell6klete szerint m6dositja.

A K6pvisel6+esttilet felk6ri a polgrirmestert a hatirozat
alapjrin k6szitett m6dosit6 okirat aliijriisata, valamint a
m6dosit6. okirat ds az egys6ges szerkezetr.i alapit6 okirat
Magyar Allamkincst6rhoz val6 megkiildes6re.

(l I igen, 5 nem.0 tart6zkodas)

KOVAC
Es az eredeti el6terjesa6s 3. oldal6n tal6lhat6 II. szdmri hatilrozati javaslatr6l ddntiink. N6v
szerinti szavaziissal, aki ezzel egyetdrt, els<ikdnt, nem! Sziisz J6zsef!

SZASZ JOZSEF

Igen!

KOVACS PETER

Igen! Dr. Csomor Ervin!

DR. CSO OR ERVIN
Igen!

Acs prrE
Igen! Antal6czy Csaba!

DR. SEBOK LASZLO

Hatrirido: 201 7. december I 5.

Felel6s: Koviics P6ter polgrirmester
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Y CSABA
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Dr. Krimyeind Riitz Katalinl

DR. KORNYEINF, P,qT Z KATALIN
Igen!

KOVACS PETER
Igen! Szatmrlry Ldszl6

Nem!

KOVACS PETER

Nem! Vincze Agnes!

VINCZE ACNES

Igenl

KOVACS PETER

Igen! Kovrics Raymundl

KOVACS YMTIND
Igen!

KOVACS PETER

Igenl Acs Anik6l

Acs 6
Igen!

KOVACS PETER

Igen! Dobre D6niel!

DOBRE L
Igenl

KOVACS PETER

Igen! Horv6th Jrilrlos!

RVATH
Igen!

SZATMARY LASZI,O
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KOVACS PETER

Igen! Grispar J6zsefl

GASPAR JOZSEF

Igen!

VARGA ILONA
Neml

KOVAC
Nem! Mizsei L6sz16l

Nem!

KOVAC PETER

Nem! Dr. Seb6k Ltiszl6!

DR. SEBOK LASZLO
Nem!

KOVACS PETER

Neml Abonyi Jrinos nincs jelen! Vajda Zolt6n!

Nem!

KOVACS PETER
Nem! Kov6cs P6ter, igen! A Kdpvisel6+esttilet 11 igen, 5 nem, 0 tart6zkod6ssal elfogadm ea
a hatiirozati j avaslatot.

HATAROZAT:
36U2017. (XI. 15.) Kt. Budapest F6varos XVI. keriileti OnkormriLnyzat K6pvisel6-

testiilete tgy d6nt, hogy a Budapest F<ivaros XVI. kenileti
Onkorm6nyzat tulajdon6t k6pez6 Budapest XVI. keriilet
Krenedits Srindor utca 3. szlm alatti, 109941 hrsz-t, kivett
szirhia megnevezdsri ingatlant nyilv6nos egyfordul6s
piiyiaat ttjan drtdkesiti. A K6pvisel6-testtilet az ingatlan
forgalmi drtdkdt nett6 58.678.000,- Ft-ban hatiirozza meg,
mely egyben a kiki6{t6si 6r.

KOVACS PETER

Igenl Varga Ilona!

MIZSEI LASZLO

VAJDA ZOLTAN
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A Kdpvisel6-testtilet felkdri a polgiirmestert a pAlyazati
felhivas kifr6srira.

Hatrfuid<i: 201 8. december 31.
Felel6s: Koviics P6ter polgiirmester

(11 igen, 5 nem, 0 tart6zkodris)

K CS PETER

lgy e^ a napirendi pontot [e tudtam z{imi ! Es mivel, most mar tdbb mint 2 or6ja dtlesezik a
Kdpviselo{estiil eI, ezert f6l6-ig sziinetet rendelek el!

SZTINET

KOVACS P

Tisztelt K6pvisel6tfusaim, arra kdrem Ondket, hogy foglaljak el helytiket, a sztinetnek vdge
vanl Ugyhogy folytatnrink a munkiinkat, csak vifuom, hogy m6g elhelyezkedjenek. Soron
ktjvetkezik eredetileg 1 0. jelzett:

10. Javaslat a Budapest XVI. kertilet, (hrsz.: 105842142)
Erzsdbetligeti Szinhdz elotti tdr etdpit6se sorriLn ldtesiil6
kdzvil6gitasi h6l6zat 6tadrisahoz sziiks6ges nyilatkozatok
kiad6sara
EIo eszt6: Kov6cs P6ter polgrirmester

KOVACS PETER

El<iterjesa6k6nt nincs hozziiflizn ival6m. K6rdezem van-e k6rd6s? Ilyet nem l6tok!
V6lem6ny, javaslat, avagy, hozzhsz6l6s? Most erre sincsen ig6nyl Hatrirozathozatal
kdvetkezik. Az el6terjeszt6s 2. oldalin tal6lhat6 a hatfirozati javaslat. Elfogad6sa min6sitett
sz6tdbbsdget igdnyel! Szavazzunk! A Kdpvisel6-testiilet 15 igen, I tart6zkodris mellett
elfogadta a javaslatot.

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-
testiilete az Onkormrinyzat beruhazris6ban, a XVI. ker. (hrsz.:
105842142) Erzs6betligeti SzinhrL el6tti t6r 6t6pit6se sor6n
elbontiisra keriil6 k6zvi169itrisi berendezds maradv6ny6rtdkdt
az Onkormiinyzat a Budapesti Disz- 6s Kdzvil6gitrisi Kft.,
mint tulajdonos r6sz6re megl6riti, 6s az [j kdzvil6gitasi
hal6zatot, mint korl6tozoftan forgalomk6pes td,rzsvagyont
t6rit6smentesen a Budapest F6viiros Onkormri,nyzata
tulajdondba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCVL tdrveny 14. $ (1) bekezd6se szerinti jogcimen.

NAPIREND:

HATAROZAT:
362/2017. (XL l5.) Kt.
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Felhatalmazza a Polgdrmestert a szand6knyilatkozal, 6s az

6tadrisr6l sz616 meg6llapodds al6ir6s6ta, valamint az 6tad6ssal

kapcsolatos minden sziiksdges intdzkedes meg16tel6re.

Felel6s: Kovdcs P6ter polgdLrmester

Hatririd6: 2017. december 30.

KOVACS PETER

igy ezt a napirendi pontot le tudtam zrlLrni! Arra k6rem a technikdt, hogy Abonyi Ur gdp6t

kapcsoljak ki, mert nincsen itt! Hrit most mar, mert ugye Vajda Kdpviselo Ur kikapcsolta aa.

Kdszdndm a segits6get! Soron kdvetkezik 1 1. jelzett:

11.

KOVACS PETER

Az el6terjesa6 Dr. Csomor Ervin Alpolgrirmester Ur. Parancsoljon Alpolgdrmester Ur!

DR. CSOMOR ERVIN
Igen, kdszdndm sz6pen! Ugy gondolom, hogy mindenki elolvasta az el6terjeszt6st, nem is

szeretn6m ezt rdszleteiben ismertetni. Gyakorlatilag \gye az el6zm6nyeket is mindenki

ismeri. Azzal kapcsolatban a vitak alapj 6n sztirtem le el6terjesadsk6nt nyilv6nval6an aa,
hogy k6sztiljdn egy friss drtdkbecsl6s erre a teriilet vonatkozAs6ban. Ez ugye elk€sziilt. Ennek

kapcs6n beszerz6sre keriilt egy szakdrt6i vdlemdny. Amit szintdn mindenki liitott. Es akkor a

vitriban is elmondtam, ds a mai napig is az a vdlem6nyem, hogy a kor6bban meghatarozott

eljrfudsrend ezeknek az ingatlanoknak nem megfelelo. Amely ugye a korribbi liciteljrir6s volt.
Ugyhogy az el6terjesadsben javaslom az ingatlanokat nyilviiuros, egyfordul6s prilyi2aton

keresaiil dndkesiteni. Kdszdndm.

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! K6rdezem, van-e k6rdds? Varga Ilona az els6 k6rdez6, parancsoljon!

Mikofon is kellene, Ilona! Kdsz!

VARGA ILONA
Bekapcsoltam. Csak azt szeretndm kdrdezni, hogy most ott, mostaneban a temet6ben jaftam,

6s Llttam, hogy 6piil ott egy ilyen nagy irodadpiilet, vagy valami, nem tudom micsoda! Hogy

(15 igen, 0 nem, 1 tart6zkodas)

NAPIREND: Javaslat a Budapest XVL keriilet, Szabadftild : .t75.,76.,77.,
78. szdm alatti ingatlanok drt6kesitdsdre

El6tedeszt6: dr. Csomor Ervin alpolgarmester
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ez nem azon a teruleten van, amit most drtdkesiteni kivrinunk? A tdrkdp alapjrin nekem tgy
niLnt, ezl kdrdezem. K6szdn<iml

KOVACS PETER
Kdsz6ndm szdpen! Kdvetkezo Klrdezo Koviics Raymund K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

OVACS RAYMLND
Igen, most m6r egy kicsit nyugodtabb a hangulat, rigyhogy megint megkdrd ezem, az En
kdrddsem az ingatlan becsl6sre vonatkozik, hogy itt a sz6vegben az szerepel, hogy az ir
kialakitdsan6l a piaci, a piacon tal6lhat6 szerz6d6sek, piaci, vagy piaci etadrisok alapjrin
sziiletik meg az itr, de nekem az a gyanfm, 6s ezt szeretn6m itt vagy beigazoltatni, vagy, vagy
megcdfolni, hogy ezek nem megldvri szerz6ddsek, vagy nem adris-vdteli szerz6ddsek alapjrln
keriiltek kialakitrisra. Ami ide le van irva az 6rt6kbecsl6sbe, azokat egyrdszt nem tudom, hogy
hol van, 6s hogy hol lehet ezt, ezt. Val6ban adris-vdtel volt, vagy ezek csak ingatlan
hirdet6sek. Itt talilhat6, nem itt talelhat6. Tehdt ez lenne a kdrddsem ezzel kapcsolatban. Ez
lett volna az eli5ziS napirendi pontn6l is, hogy, hogy ezek mi alapjiiLn sziiletnek meg?
K6szdndml

KOVAC PETER
Kdszdndm sz6pen! Mizsei Lriszt6 Kdpvisel6 Ur a k6vetkezri kdrdezri, parancsoljon! Kov6cs
Raymund kapcsolja ki a mikrofont! Kdsz!

IZSEI LASZLO
Kdszdnrim a sz6t! A, pillanat! Pontosan iddmdk! Kdmyezetftildtani 6rt6kel6sben olvasom,
hogy a vizsg6lt tertilet 27 /2004. pdpp6r6, rendelet alapjrin felszin alatti vizek 6llapota
szempontj6b6l ,,€rzdkeny felszin alatti teriilet" kateg6ririba tartozik. Azt is olvasni benne,

hogy rengeteg veszdlyes hulladdk lehet ott elrakva. Nagyon sok olyan helyet taldltak, ahol
igaz, hogy lok6lisan elhelyezkedve, de nagy koncentr6ci6jf szennyezl anyagot takiltak.
K6sziilt-e ana brirmif6le elemzds, felm6r6s, hogy mi van akkor, hogyha ezt a teriiletet
megbolygatj6k, mert p6ld6ul alapot 6pitenek, stb. Mert, hogyha p6ld6ul ledsnak, 6s valahogy

risszekeveredik ez a talaj,6s bemos6dik ez a szenayezbd6s p6ld6ul erre a rendkivtil 6rzdkeny

ftild alani tertiletbe, talajvizbe, az a szennyezoanyag, akkor ki v6llalja 6rte akkor p6ld6ul a

felel6ss6get? Vagy, vagy, vagy, hogy fog ez majd tdrt6nni? Nagy val6szinrisdggel b6rmit

dpitenek oda, annak alapja lesz, teh6t meg lesz bolygatva a ftrld. Itt mitt ail i4ik, hogy f6l

mdterrel lejjebb, m6r komoly szennyez6 anyagok vannak. Igaz, hogy lokdlisak, 6s

val6szinrileg er6s k6miai kdtdsben, de akkor is olyan anyagok vannak ott, amiknek nagyon

nem kellene ott lenni norm6lis esetben. Mi lesz akkor, hogyha 6pitkeznek, hogy fog esetleg ez

majd a leveg6be kertilni, brlLrmi, sz6val az6rt ez egy szem6tb6nya volt ott. Tehii ezzel

kapcsolatban brirmif6le el<izetes tanulmdny, elkdpzel6s volt-e? An6l nem is beszdlve, hogy

p€ldaul az arban benne van-e az, hogy ez egy - hogy is mondjam - egy, innent<il kezdve egy

korl6tolt felhasznrilhat6s6gf teriilet? Tehdt ez az iirbecsl6sbe beleszilmit-e, hogy ez egy

szemdtb6rya volt? Ezt figyelembe vet16k-e? Mert akarhogy is vessziik, ez nemcsak egy sima

z6ld tertilet, amire brirmikor, barhogy lehet 6pitene, hanem ennek igenis, nagyon komoly

h6tr6nyos adotts6gai vannak. Kdszdndm!
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KOVACS PETER

K6szdntim szdpen! A kdrd6sek elfogytak, az el6terjeszt6nek adok vrilaszadasra lehetosdget 6s

itt van az 6rt6kbecsl6, hogyha hozzi drkezett k6rd6s, akkor majd megkdrem, hogy vdlaszoljon

16. Parancsoljon!

KOVACS PETER
K6sz6ndm sz6pen! Es akkor arra k6rem a teremben lev6 6rt6kbecsl<it, n6v szerint T6th
Mihily Levente Urat, hogy legyen kedves ide, a vend6gmikofonhoz faradni 6s akkor a

k6pvisekik 6ltal ftiltett kdrd6seke v6laszolni.

TOTH MIHALY LEVENTE
Tiszteletem! Akkor, el6szcir egy... hall6?

KOVACS PETER
Halljuk !

T MIHALY TE
Tiszteletem! Tehiit, most nem tudom, hogy el6szdr mutatkozzak be esetleg?

KOVACS P

Igen, ezt javaslom!

DR. CSOMORERVIN
Igen, igen, kdszdndm szdpen! En majd k6mdm is, hogy majd egy-kdt mondatban mutatkozzon

be. A 6s, h6t a k6rd6sre v6laszoljon 6rtelemszenien. A Varga llona Kdpvisel6 Asszony

val6ban ez a, ami most 6pitkez6s zajlik, az egy kor6bban dnkorm6nyzat 6ltal 6rt6kesitett

terulet. Teh6t az az melletti telek, -ken zajlik az 6pitkezds, mint amit mi most 6rt6kesiteni

szeretn6nk. Ugye ennek t<jbb r6sze volt, most nem szeretndm itt a k6s6i id<ipontba hizri az

idrit, mert k6riitbeliil f6l 6r6n kereszttil tudndk minimum besz6lni ennek a teleknek az

el6zm6nyeir6l, hogy, hogy lett ott Esso krit, hogy lett ott MOL ktt, hogy szrint meg a temet6

parkol6j a, halottak napja el6u. Teh6t ea most nem szeretn6m tulsrigosan rdszleteiben

kifejteni, akit 6rdekel, annak majd elmondom. A Kov6cs Raymund Ur kdrddsdre, majd akkor

az drtdkbecsl6 vrilaszol. Mizsei kdpviselo tmak a k6rdds6re, az 6rt6kbecsl6 ugye 5 %-ot

levont az dltala meghatiirozott 6rb6l, a k6myezeti terhel6s miatt, ez vgye az 6rt6kbecsl6sben

szerepel. 6 ezt, ennyit tartott ebben j6nak, egydbk6nt, ha barki 6pitkezik, alkor a

kdmyezew6delmi hat6segot, szakhat6s6gkdnt meg kell keresnie. Ezt a pAlyi:r:ati eljar6s sor6n

kor6bban is jeleztiik a dokument6ci6ban, teh6t ez szArnfura, senkinek sem lesz irjdons6g. Es

ugye az utols6 mondat a llrryeg, az utols6 k6t mondat a l6nyeg, ami ugye fiilolvasnrfun iu a

v6lem6nyben: ,,A teriileten a vizsgiilati eredm6nyeket figyelembe v6ve nincsenek olyan
volumenii szennyezod6sek, melyek kdrmentesit6st igdnyelndnek. A becstilheto human
egdszs6giigyi kockazat is nagyon csek6ly." Tehit ez a v6lem6nye a szak6rtrinek. K6sz6n6m
szdpen!
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rotu urnALy r-eVENTE
Es akkor utrina a kdrd6sre? J6! Teh6t T6th Mih6ly vagyok! Epit6sz! Most mrir j6 sok 6ve, 43
6ves vagyok, nem tudom, m6r, j6 sok 6ve vagyok a szakmiiban, ds alapvet6en ugye
dpitdsztervezrik6nt kezdtem, de aztln ugye a szakmdmb6l kifoly6lag elkezdtem
6rt6kbecsl6sek, projekt-menedzsment lebonyolit6sokat csindlni. Tehet el6g sok ingatlant
lAttam mrfu, mondjuk, hogyha csak az drtdkbecsldseket n6zziik, akkor ami nagyon nagy
tdmegfi volt, dn az ERSTE Banknak csin6ltam mdg a 2009-ig, ilyen nagytdmegri
6rt6kbecsl6seket. Tehit mondjuk, mint ezek az ingatlanok, ilyenekb<il naponta hdrmat ! Akkor
el6g sok ril6t6som volt! Most kevesebbet csinrilok, mert most inkribb dpiileteket dpittiLnk. Es,

hogyha volt egy olyan kdrd6s, hogy honnanjdnnek ezek a sziimok?

KOVACS PETER

Igen!

TOTH MI Y LEVENTE
Ugye, teh6t ugye ezek fgy mrikddnek, akkor miik6dne, akkor lenne egy legprofibb egy

drt6kbecsl6s, de ilyen nem ldtezik a val6sigban, hogyha mondjuk a telek mellett lenne m6g

hritom ingatlan, amit tudjuk, hogy tegnap eladtak, ds konkr6tan tudjuk, hogy mennyi6rt. Azt
beirjuk, 6s ugye annak az ittlaga nagy val6szintis 6ggel igaz lesz erre is. H6t ilyen nincs a

val6srigban. Teh6t ugye mindig ilyen kcjzeli, keriileti, kdzeli, hasonl6 funkci6ju ingatlanokat
keresiink. Jelen esetben ugye telekr<il besz6liink, teh6t ez mdg viszonylag kdnn).ri tal6lni ilyen
ingatlanokat! Val6ban, mindenfdle ingatlanos oldalakon ndzel6dtink, 6s akkor ebb6l csin6lunk
egy ilyen 6sszehasonlit6t, de ea erdsen szrirjiik, mert hogy ebben vannak olyanok, amik

egyszertien ki kell, teh6t, ha nagyon, az els6 h6rmat berakjuk, akkor val6szinri nem j6 sz6mot

kapunk. Ugyho gy ezek alapj iin keresstik. Ugye ebben az esetben ugye intdzmenyi ter[let
vannak, mert, hogy ez egy ilyen intdzm6nyi besorol6sir, az ar egydbk6nt 6tlagar. Teh6t egy

telekriLrnak, ami itt a kdmy6ken ez egy teljesen j6l vddhet<i, ennyidrt szerintem el lehet adni.

Az, hogy kdmyezetv6delmileg van egy ilyen kis, ett6l meg fogjak venni.

KOVACS PETER

A k6rdds, konkrdtan arra irrinyult, hogy ez konkr6t ad6s-vdteli szerz6ddsben vagy ez egy

kindlati ar?

Nem! Kinrilati rir!

Kin6lati 6r.

TOTH MIHALY LEVENTE
De ez azdrt van benne a - 5 7o-os konekci6.

KOVACS PETER

Ja, drtem!

TOTH MIHALY LEVENTE

KOVACS PETER



106

TOTH MIHALY LEVENTE

Rdgebben ez ilyen 10 %-okat szedegettii,nk le bel61e, most ugye el6g er6s az ingatlanp iac,

teh6t nem nagyon lehet alkudomi. Tehdt mostanriban ilyen 5 7o-ot szoktunk eleve be(mi.

KOVAC ETER

K6szdn6m

mikofont!
sz6pen! Hozz6sz6l6sok! El6terjeszto! Parancsolj ! Ki kell kapcsolni ott a

DR. CSOMOR ERVIN
Igen!

KOVAC S PETER

Mar megvanl Meg van m{ir, meg van m6r! Mondom, meg van mar!

DR. CSOMOR ERVIN
Igen, m6g meg szeretn6m k6rdezni, az szimomra sem biaos, hogy j6l tudom-e, hogy 6nnek,

mint 6rt6kbecsl6nek, joga van-e tura, hogy egy teljesitett drt6ket, egy teljesitett ad6s-v6teli

szerz6ddst valahonnan megszerezzen? Tehdt p6ld6ul...

TOTH MIHALY LEVENTE- MIKROFON NELKUL
Nem, nem, nem!

DR. CSOMOR ERVIN
Nincs, igen!

KOVACS PETER

Nincsen! Kdszcinjtik szdpent Hozzflsz6klsok, Varga Ilona Kdpvisel6 Asszony! Parancsoljon!

KOVACS PETER

Kdszdndm szdpen! Kdvetke zo hozzitszolo Kov6,cs Raymund K6pviset<i Ur, parancsoljon!

VARGA ILONA
Kdszdndm szdpen, Polg6rmester Ur! Hdt nekem is ez egy kicsit tazrfurak trinik ez a adat, teh6t

piaci dsszehasonlit6 rendszerbe, ez, hogy Veres P6ter, - Rdkosi irt. Na, most a Veres Pdter ds a

Rrikosi rit, az nem is taldlkozik. Sz6val, most nem tudom, hogy a Veres Pdter 6s a Rrlkosi ut
kdzritti risszeffiggo, nagy tertilet, hol lehetsdges? Teh6t, itt semmi konkrdt nincs leirva. L6tszik
az, ehdz5sdt k6rem, ha egy kicsit kritikusabb vagyok, l6tszik az, hogy nem rendelkezik
t6nyleges adatokkal, adatbazissal, hanem nagyj6b6l beirt valamit, Tehdt, ha miist nem, akkor
legal6bb azt mondja meg nekem, hogy a Veres Peter 6s a Riikosi rit krjzdtti 6ririsi terulet hol
fekszik, hogy legat6bb tudjuk. De van olyan, hogy Sarjri utca. Na, most a Sarjt utca az, az, az

szint6n egy olyan tertilet, hogy tdreddke a felhaszn6lhat6sdga, mint, mint a varosszdlen, k<izel

a bev6sarl6kdzponthoz. J6 k6zleked6s mellett, f6ttvonalon levri telkeknek, sz6val ilyennel
nem tudom, hogy, hogy lehet dsszehasonlitani. En ea az 6rtdkbecsl6st6l nem igaz6n tudom
elfogadni. Kdsz6n6m sz6pen!



KOVACS RAYMUND
Ilyen hasonl6 tartalmt az 6n hozzdsz6lisom is. A probl6m6t €n szifunomra az okozta, hogy az

6n iltal k6szitett drtdkbecsldsben az szerepel, hogy piaci dsszehasonlitiison alapul6
megkdzelitds szet'irt az 6rt6ket rigy hatbrozzuk meg, hogy az 6rt6ket dsszehasonl(tjuk olyan
ingatlanokkal, amelyek a kdzelmriltban 6rt6kesitettek. Teh6t hogy, hogy itt t6nykdnt On aa
irta, hogy olyan ingatlanokat vett figyelembe, amit 6rt6kesitettek a kdzelmriltban, 6s amit 6n

ebben is lefiam harom ingatlant, az, az bifios, hogy nem drt6kesitettdk a k6zelmultban
szerintem ds ez egy probldma, a m6sik probl6mem az, hogy ezek, ezeket szerintem nem

minden esetben ellen6rzi le, hogy ezek, ezek val6s hirdet6sek-e vagy pedig h6t az

ingatlanpiacon ftil lehet egy kicsit ndha elttlzott, meg mas helyre param6terezett ingatlanok6[
van sz6. Az ekibbi esetben teljesen egydrtelmii volt, hogy az az ingatlan az nem ott van,

hanem egdszen mashol a ker0letben, de mindegy. Tehit itt is, ez a Veres Pdter- Budapesti irt

kdzdtti teriilet, nem sok van a keriiletben, ekkora tenilet, teh6t. Teh6t, hogy ezek, szbval az\,

azt, azl nem 6rtem, hogy magdval az drt6k... tehrit mag6val az imal, amit On kihozott, qz"al

nekem nincsen probldm6n, meg egy6bk6nt ugye egy nyilv6nos licit6kis lesz, tehi.l. a piac az

rigyis elddnti, hogy mi a val6s iira annak az ingatlannak. T ehtrJ. ezzel nincsen gondom, csak,

hogyha olyan ingatlanokra alapozza, amik lehet, hogy nem is ldteznek, csak egy ilyen kamu

hirdet6sek, akkor, akkor az el6g furcsa. De mondom, magiival az drtdkbecsl6sben

megrillapitott iir6val nincsen semmi probl6mrirn , leh6,t azt, azt gondolom, hogy re6lis is lehet,

csak az, hogy, hogy az alapok, azok szerintem nincsenek, nincsenek rendben, 6s ez egy

t6maddsi feliilet tehet, ak6r 0n fel6, akar mifeldnk a k6s6bbiekben. Kdszdndm!

KOVACS PETER

Psssssssszt! Cscscs! Kdvetkezo hozzdsz6l6 Vajda Zoltan K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

VA.IDA ZOLTAN
Kdszdnom sz6pen a sz6t, Polg6rmester Ur! 6szint6n sz6lva nem terveztem hozz6sz6ln erndl

a napirendi pontniil, de mdgis megteszem! Picit liucsa, hogy j6 etz€s azt hallgatni, hogy

m6sok is kritik6val illetik az 6rt6kbecsl6st, ez egy kicsit furcsa, teh6t nem az esik j6l, hanem

bizotts6gi iil6seken tdbbszcir 6n is rigy 6vatosan kezdtem mondani, hogy talin nem minden

egydrtelmti szakmailag az 6rt6kbecsl6sben. Mondom ezt tgy, hogy semmilyen ilyen ez irinyu

v6gzettsdgem nincsen, tehet termdszetesen 6vatosan fogalmazom ezt megl Es h6t eln6z6st

kdrek 0nt6l Mih6ly, most tal6lkozunk elSszdr szem6lyesen. Es face-to-face mondaniim

6nnek, hogy sz6 szerint itt iiliink egym6s mellett, hogy dn csak b(zom abban, hogy a

szakmais6ga az anyaganak, amit elk6szit, ann6l bSvebb, mint amit On most itt sz6ban

el6adott, hogy h6t megndzegetiink ingatlanos oldalakat, amiket most vagy eladtak, vagy csak

hirdetds. Korabban l0 oh-ot szoktunk leszedegetni, de most akkor mar csak 5-tiket

szedegetlink le 6s h6t nem az els6 hfumat rl6zzuk. En gondolom, hogy csak sz6ban rosszul

fe;ede ti mag6t,6s komolyabb szakmai munka 6ll e m6gdtt. Ez lenne a hozz6sz6hisom. Es,

ha megengedi, ha mar itt iil mellettem, akkor megk6rdezndm sz6ban, mert 6n, m6g a

bizotts6gban nem kaptam erre soha vdlaszt, hogy On. mondjuk egy ilyen 6rtdkbecsldsdrt,

mennyi p6nZ kap toltink? Kdsz<incim sz6pen akkor a lehet6s6get!

L07
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KOVACS PETER

Kdvetkezo hozzirsz6l6 Sz6sz J6zsef AlpolgiiLrmester Ur! Parancsoljon!

SZASZ OZSEF

Kdszdndm sz6pen! Egy: nem tisztem, hogy az 6rtdkbecsl6 Un6l b6rmifdle v6lemenyt

mondjak, vagy megvddjem, hiszen nem ez a napirendi pontunk ldnyege, de itt majd a feltett

kdrd6sekre, remdlhet<ileg v6laszt kapunk! En egy kicsit mris ird.nyba terelndm el a, magit a

napirendi pontot. Ezen a tertileten, az dnkormrlnyzat mar adott el telkeket. Igaz, hogy nem

tegnap, de az akkori cisszeha.. . az akkori elad6si 6r, az iuinyl mutathat, hogy akkor, I 1 n6hdny

6wel ezel6tt, amit legeloszcir ugye benzink[rtkdnt az akkori 6nkorm6nyzat eladott, az milyen

rfuon kelt el. Van egy, egy ajrinlat, szint6n err6l a teriiletr6l, amire Ilona is r6k6rdezett,

r6k6rdezett. Aa is az 6nkormriLnyzatt6l vette, meg nem tudom, 2-3 6vvel ezelott a tulajdonos,

aki most dpitkezik. Teh6t az is egy ir6nymutat6, hiszen tertiletileg is ugyanott van,

ugyanakkora. Tudomdsom szerint m6g egy ingatlant ezek k6ztil eladtunk az elmrilt l-2
dvben, tehdt annak is van egy, egy 6rt6ke, ami 6sszevet6si alap! Illetve, a mfltkori testiileti
iil6sen, amit v6giil nem fogadott el a K6pvisel6+estiilet, de bedrkezett, 6rv6nyes ajrinlat volt,
erre a teriiletre. Csak ugye amiatt, eljrirdsi hibak6nt nem fogadtuk el, mert ha j6l eml6kszem,

valami szarazb6lyegzo nem volt rajta a szerz6d6sen, de, de drvdnyes aj rhlatot tett a vev6 erre

a teriiletre. Es 6n igazdb6l most visszaemldkezve, a legr6gebbi, meg a legujabb riraj rinlatot
tudom felhozni az ar dsszehasonlit6sk6nt, ha j6l emldkszem, annak idejdn, amikor eladtuk a,

vagy az akkori dnkormdnyzat eladta a benzinktt szimfua ezt a teriiletet, egy6bk6nt akkor licit
ndlktil, 6n fgy eml6kszem, hogy az valami 60.000.000 kdriili ar volt. 10 6ve, igy van, l0 6wel
ezel6tt, 6s akkor is...

SZASZ F

En, 6n 60 kdriilire, de, de nem is ezen akarok vitrit nyitni, illetve a legrijabb, amit ugye nem
fogadtunk el, elj6r6si hiba miatt, az is nagyj6b6l ez az irtdk.tend volt. Tehet, hogyha a piacon
l6vo ilyen jellegii ingatlant kerestink, akkor pont ene vonatkoz6lag van n6mi r6ltit6sunk, hogy
mekkora 6rt6ke lehet ennek az ingatlannak, 6s az azdrt nem mondhatjuk azt, hogy .az

drt6kbecst6 altal letett szakmai anyaggal nincsen k6sz6no viszonyban. Az egy, az egy dolog,
hogy most itt a napirend k6s<ibbi menet6ben az 6rt6kbecsldssel, mag6val akarunk foglalkozni,
de 6n tgy gondolom, hogy maga a vdgs6 ddnt6s, ezen a helyen ldvo ingatlanokra
vonatkoz6an, az6rt valami rdldtdsunk van, hogy a licit etejdn mekkora lehet a kiki6lt6si 6r.
Ugyhogy szerintem ddntdsi helyzetben vagyunk, de...

KOVAC S PETER
Ezt senki nem vitatta!

SZASZ JOZSEF
De, uff, besz6ltem!

KOVACS PETER
En 40-re emldkszem!
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KOVACS PETER

Kciszdndm szdpenl Dr. Luk6cs Titanill6t k6rdezem, hogy vrilaszoljon arra a k6rd6sre, hogy
mennyit fizettiink az 6rt6kbecsl6nek. Ja, Csomor Alpolgdrmester Ur tud, akkor egy6bkdnt is,

ugye nincsen tdbb hozzrisz6lds . az eloteiesnb viilaszol akkor a {tilmeriilt dolgoka. Illewe
zilrsz6t mond ! Parancsoljon!

D CSOMOR ERVIN
Igen, igen, igen! Az 6rtdkbecsldsnek az dsszege 6ltal6nos esetben az brutt6 50.000.- Ft. Bruu6
50.000.- Ft. Ebben az esetben, mivel ugye k6sziteni kellett ilyen szakdrt6i vdlem6ny.t, az tr
jelezte, hogy ez el kellene kdszitenie,6s ez6rt kiildn dijat sziLrnol ftil, mert het nyilviinval6an
a Brutt6 50.000.-b6l ilyet nem lehet. Ennek a dijnak nem eml6kszem az dsszegdre. Egy
rltlagos 6rt6kbecsl6s az esetek 99 %-6ban brutt6 50.000.- Ft. Egy6bk6nt tegytik hozzrl...

VA PETER

Ne beszdljtink egyszerre !

DR. CSOMOR ERVIN
Most 6pp a Lukrics Titanill6val, hogy j6l eml6keaem-e, amikor a nem is olyan r6gen, a Sarjri

utc6t 6s most fogla be a ftildt az drtdkbecsl6 fr, amikor a Sarjri utc6t becstilte ftil, egy teljesen

mes szervezet, nem is mi fizettiik, akkor brutt6 150.000.- Ft-ot kdrt 6rte a, a, az

6rt6kbecsl6s6rt. J6? Es...

TOBBEN.MIKROFON NELKUL
Ez telkenk6nt, ez telkenk6nt?

DR. CSOMOR ERVIN
H6t minden egyes, persze, persze, teh6t, ugye ha van egy...

KOVACS PETER

Ne beszdljtink egyszerre!

DR. CSOMOR ERVIN
Van egy 6pit6si telek, amit mi 6rt6kesiteni szeretn6nk, vegytik [gy, szrirntalan, amit a

bizotts6g targyal, abban az esetben ez 50.000.- Ft. Brutt6ban! Teh6t itt.'.

KOVACS PETER

Ne besz6ljiink egyszene! Kriny6rg<im !

DR. CSOMOR ERVIN
Es mi itt, mivel ugye t6bb telek<il van sz6, 6s l6tr:ri is egy6bk6nt nem felt6tlentil egyezik meg

a m6rete sem, az egyik kisebb, ez telkenkdnt 6rtendo, val6ban igy van.
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KOVACS PETER

Hatrfuozathozatal kovetkezik. Az el6terjesa6s 3. oldalan kezd6d6 hatarozati javaslatr6l

szavazunk, akr ezzel... KovdLcs Raymund iigyrendben! Parancsolj I

K.VACS RAYMLTND

Eln6z6st kdrtink, de nem kaptunk vilasa. a

KOVACS PETER

Melyikre nem kaptak vdlaszt?

KOV CS RAYMT]ND
Szeg6ny ingatlanbecsl<it idehiltuk 6s het v6r, arra szeretn6nk v6laszt kapni, hogy ezek a

telkek, amik itt Iiil vannak sorolva,

KOVACS PETER

Igen!

KoVACS RAYMLTND
Azokat ott, honnan vette? Ezek ut6n utd.najdrt, hogy l6teznek ezek? Adas-vdtel volt, nem volt
adris-v6tel?

KOVACS PETER

H6t aa mondta, hogy nem addsv6tel volt!

KOVACS RAYMLIND
16, ok6, az egy dolog! De, hogy hol tal6lhat6, leellenoriae-e, hogy ezek val6ban, tehrit, hogy

ezek, honnan szedtiik ezeket a, az utci <at? Ez a Veres Pdter-Rrikosi [rt, az hol tal6lhat6, teh6t?

Megkdrdezte ezt az llona?

KOVACS PETER
Ertem!

KOVACS RAYMT]ND
En is, hogy, teh6t a m6dszert nem igaz6b6l 6rtjiik?

KOVACS PETER
En aa hittem, minden k6rd6sre kapott vdlaszt, de ezek szerint hiany6rzete maradt Kdpvisel6
Umak!

KOVACS RAYMUND
Hdt er6sen!

KOVACS PETER

Az 6rt6kbecsl6nek adok lehet6sdget, hogy v6laszoljon erre a kdrddsre! Teh6t, parancsoljon!
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TOTH MIHALY LEVENTE
Kdszdndml Tehitt az egyiket, mondjuk, a dijat szeretndm az elejdn mondani, mert, val6ban,
tehrit nekem egy olyan dtal6nyriras szerz6d6sem van, hogy 50.000.- Ft/sttick. Kdsz! Ebben
beme van tgye a szinhdz is, amit mondjuk 2 napig mdrttink ftil, 6s teh6t van, ami rigymond
nem 6ri meg, meg van, ami megdri, teh6t van egy 6tlag. Teh6t azen ezt igy el6g neh€z ad.

mondani, hogy, hogy ez nem 6ri meg, vagy megdri. Enn6l val6ban tdbb, j6val t6bb volt, mert
csak maga a kdmyezetv6donek kifizettem 210.000.-et, azt hiszem. Az enydm olyan 300 kdriili
dsszeg volt! Ennek az drtdkbecsldse, tehit ebb6l csak maga a k6myezetvddrinek ki kellett
ennyit fizetni. Ez az egyik. A mrlsik, m6g volt, m6g egy olyan k6rd6s, most nem tudom ki
tette. . .

KOVACS PETER

Az volt a k6rd6s, hogy konkrdtan, honnan, hol yar. ez a Vers Pdter-Riikosi kdzdtt, illewe,
hogy leellen6rizte-e ezeket?

TOTH MIHALY LEVENTE
Ezek figy vannak, hogy ekiszdr is ide nem irunk be soha cimet, ez nem tudom, ezt nekem

rdgen mindenki igy mondta, bankosok, hogy ide soha nem szabad konkr6t cimet beimi, de, ez,

ez egy6bk6nt konkr6t cim. Ha ez igdny, akkor 6n nem is tudom, hogy ezt hogy lehet

megcsin6lni. Vdgiil is nekem megvan otthon, 6tkiilddm e-mailben, csak...

KOVACS PETER

Nem, az a probl6m6ja k6pviselti asszonynak, hogy odairta, hogy Veres P6ter rit-R6kosi tt.
Ebb<il gondolndnk, ez egy sarok, de ez a k6t utc6nak, nincsen keresaez6d6se.

TOTH MIHALY LEVENTE
J6! Lehet, hogy ez rosszul van igy lefrva, de ez egy konkr6t telek,

KOVACS PETER

Ertem!

TOTH MIHALY LEVENTE
Azt el tudom kiildeni, hogy melyik konkrdt telek6l van sz6.

KOVACS PETER

Kdszdnjiik sz6pen! Ha ez ig6ny, akkor elktilddm, mind a harom telekre.

VACS PETER

Mind a h6rom tetek, konkrdt telek, azt tetszik mondani.

TOTH MI Y LEVENTE
Persze ! Persze, persze!



Kdszdndm sz6pen, Potgdrmester Ur! Csak az6rt, mert azt hittem, hogy nem tudom' hogy

lehet, hogy nem vettem 6szre, mikor atmentiink hozziLsz6llsba, dn aa hittem, hogy m6g a

kdrd6sekn6l vagy-rnk, 6s itt hirtelen szavaznikellett volna. En, 6n tisAelettel megk6rdezem...
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KOV CS PE

Ertem! M6g mindig iigyrendben, Varga Ilona!

VARGAILONA

KOVAC PETER

Ez a k6s6i 6r6nak tekinthet6, parancsoljon! Kdpvisel6 Asszony!

VARGA ILONA
Igen? J6, akkor m6g azt a v6lem6nyemet, hadd mondjam el akkor, ezek szerinte, mert akkor

mdg hozzit lehet sz6lni, hogy ez az 6rt6kbecsl6s, ez szitrnomra nem elfogadhat6. Teh6t igy

d6nteni, felel6ss6ggel, hogy azt mondja az 6rtdkbecsl6, hogy majd otthon megn6zem, mert

lehet, hogy rosszul irtam be, dsszehasonlitja a Sarjf utc6t a Veres P6ter irttal. Egdsz m6s a

fekv6se, eg6sz m6s az eladhat6s6ga.

KOVACS PETER

Ne besz6lj tink egyszerrel

VARGA ILONA
Hdt az, hogy intdzm6nyi tertilet, az, az, az egy dolog. A Sarjri utca, ha ismemd a keriilettinket,

tudn6, hogy a Sarj ri utc6ba bejutds, a kijuuls. a HEV atatt, nem biaosit akkora forgalmi
6rt6ket, egy teleknek, mint ezek a telkek, amik itt vannak kint a f6riwonal mellett. Teh6t

szdmomra ez az €rtdkbecsl6s, becsl6s, konkrdtan nem j6! Teh6t egy elnagyolt, munka 6s

ennek alapjrin rigy gondolom, hogy a testiiletnek nem kellene ddnteni. Az hogy nagyj6b6l

megegyezik, nagyjrib6l megegyezik, nagyjdb6l hasonlit arra, ahogy mi, legut6bb eladtuk, meg

ahogy pily{z:atuk. Mi nem aa k6rttik, hogy er6sitse meg, hogy legut6bbj6l csin6ltuk, hanem

ana k6rtiik meg, hogy a jelen gazdasdgi helyzetben k6szitsen egy felel6s 6rt6kbecsl6st.

Kdszdndm szdpen!

KOVACS PETER

Kdvetkez<i hozz{sz6l6 Kovdcs Raymund k6pviselo Url Parancsoljon!

KOVACS RAYMLTND
Het 6n is azt szeretnem, hogyha a j<iv6re ndzve jutniink diil6re, mert az a probl6mrim ezekkel,
hogy nem tudom, mit fog On dtkiildeni, de, hogy ezek nem redlis ajrinlatok, amiket On
meglat6lt. En ezt a 300.000.000-s telket, amit a Veres P6ter, 6s Rrikosi ut kdzdtt ir, ezt

nyilvriLn, aki itt vagyok a keniletben, el6g hamar rdjdn, hogy hol van ez a teriilet, 6n ftjlhirtam
ezt az ingatlanhirdetdst, amit taleltam, ugyanezekkel a paramdterekkel, gondolom On is igy
tal6lta meg, h6t er<isen azt tudom mondani, hogy, hogy komolytalan volt az az aj6nlat. Teh6t
eleve az ingatlan kdzvetit6 azzal kezdte, teh6t, ha elolvass6k, akkor is el6g komolytalan, hogy
majd csak szem6lyesen, meg sz6ban, meg egyebek. Meg ezt rit lehet minositeni az
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dnkormiinyzatn6l, de ezt majd mindenki intdzze el mag6nak. Es az ingatlankdzvetit6, aki meg
van adva kapcsolattart6nak, az egdszrll nem tud semmit, mert 6 csak egy ismer6sdnek a
hirdetdsdt tette ftil, teh6t el6g zavaros tdrt6net. De legink6bb az zayar benne, hogy, hogy ene
alapozunk 6mt, teh6t, hogy ezeket valahogy szerintem le k6ne ellen6rizni ezeket a
hirdet6seket, hogy, hogy mi, mi a val6s tartalmuk. Teh6t, val6ban ott vann ak-e ezek a, ezek az
ingatlanok, mert kor6bban is l6ttam egy tJjszlsz utcai ingatlant, az tudom, hogy nem ott van,

hanem kicsit arrdbb van, de igy hirdeti a tulajdonos. Teh6t, hogy, hogy, nem val6s tartalmri
hirdetdsekr<il van sz6. Ez az €n probldmrfun. Tehdt ennyi csak. Kdsz<indm!

KOVA P R

Mizsei Laszl6 [gy,rendben? Parancsoljon K6pvise16 Ur!

MIZSEI LASZLO
Kdszdndm! Nem szeretndk hozzisz6lni, 6s ugyanazt elmondani, amit el6ttem elmondtak

Ezdrt javasolnrlm, hogy az el6terjesZ6 vonja vissza az el6terjesztdst. Kdszdndm sz6pen!

KOVACS PETER

K6szdnjiik! Varga Ilonrinak bent maradt-e a gombja, vagy m6g akarna hozzisz6lni? Bent

maradt! El6terjeszt6nek van lehet<is6ge, hogy nyilatkozzon, zarsz6t mondjon, m6sodszorra!

DR. CSOMORERVIN
J6! Kdszdndm sz6pen! Egy6bk6nt, mivel zilrszlkent annyit hadd mondjak meg, hogy 6n

magam is igen r6szletesen elolvastam az el6terjeszt6s mell6klet6ben \We az 6rt6kbecsl6st,

meg a kdmyezeti vdlemdnyt. Es magam is, mindenf6le intemetes port6lokon megr6zegettem,

hogy milyen teriiletek vannak, amely kvdzi ilyen 6njel6lt 6rt6kbecsl6 voltam, 6s pr6briltam

talAlgatni olyan jellegri terUleteket, amelyek dvezet6ben, kicsit nagys6g6ban hasonl6ak ehhez

a dologhoz. Es tal6ltam is, nem feltdtleniil azokat, amiket az drtdkbecsld rir, ds akkor, amikor

az el6terjesztds kdsziilt, 6n meg6llapitottam azl, hogy ezek az iirak beszorozva, 6s

hozz6vetSlegesen, kdzel azonosak ahhoz, mint, amit az 6rt6kbecsl6 rir, ebben szerepeltet,

ebben szerepeltetett. Nyilviinval6an nekem nern ez a szakmrirn, az 6rtdkbecsl66 pedig igen,

rigyhogy 6n dsszess6gdben 6n rigy 6rzem, hogy ezt, igy ebben az esetben felel6sen tudunk

ddnteni az el<iterjeszt6sben a hatdrozati javaslatok6l.

K S PETER

Ez is fog kdvetkezni! Halkozalhozatat kdvetkezik. Az el6terjeszds 3. oldalin kezdSd<i

hatarozati javaslatr6l dcinttink, szavazztnkt A Kdpviselo-testtilet 11 igen, 4 nem, tart6zkodris

n6lkiil elfogadta a hatarozati javaslatot.

HATAROZAT:
363t20r7. (Xr. i5.) Kt. Budapest F6viiros XVI. keriiteti Onkormanyzat K6pviselo-

testtilete tigy ddnt, hogy a Budapest F6vAros XVI. kertileti
Onkorm6nyzat tulajdon6t k6pez6, Budapest XVI. keriilet
Szabadfttld rit 75., Szabadfttld tit 76., Szabadlttld [t 77.,

Szabadldld ft 78. szim alatti ingatlanokat nyilvdnos
egyfordul6s pilyiaat ttjrin 6rt6kesiti. A K6pviselo-testiilet a
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Szabadfttld rit 75. sz6m alatti, 117583/2 hrsz-t.2634 m2

tertiletu ingatlan forgalmi efi€ket 47 .702.362.- Ft+Af6ban,

Szabadftild tt 76. szrLLm alatti, 117583/i3 hrsz-[, 2817 m2

teriiletri ingattan forgalmi 6rt6k6t 5 1. 0 I 6. 5 3 5,- Ft+AfAban,

Szabadftild itt 77. szArn alatti, 117583/8 brsz-[,.281'7 m2

teriiletri ingatlan forgalmi 6rt6ket 5 1 .0 I 6. 5 3 5,- Ft+Af6ban,

Szabadftild rlt 78. sz6m atatti, 117583/9 hrsz-t, 281'l m2

teriiletri ingatlan forgalmi drt6k6t 51.016.535,- Ft+Afaban

hatArozza meg, mely egyben a kikidlttlsi 6r'

A K6pviselo-testtlet felk6ri a polg6rmestert a pdlyiuali
felhivds kiir6sara.

Hatarid<i: 201 8. december 3 I .

Felel6s: KovAcs Pdter polg6rmester

KOVACS PET R

igy ezt a napirendi pontot leziirtam. Kdszdndm szdpen az 6rtekbecslonek a megjelen6st.

Siir96ss6gi el6terj esa6skdnt kdvetkezik :

NAPIREND: Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormri.nyzat hozzAlirulisa
a Kertiletgazda Szolgaltat6 Szervezet VEKOP p6lyazatokon
val6 rdszvdtel6hez
Eloteriesa6: Kov6cs Pdter polgiirmester

KOVACS PETER
Annyi kiegdszit6st tenn6k el6terjesa6kdnt, hogy nagy val6szintis6ggel j6v6re mrir nagyon

nehdz lesz kdzmunkast taldlni 6s itt most m6g van egy lehettisdg 16, hogy legaldbb ajdv6 6v

egyik r6sz6re kdzmunk6saink legyenek. Kdrdezem van-e k6rd6s? Ilyen nincsen. V6lem6ny,
javaslat, avagy hozzAsz6lis? Ilyen sincsen! Hatriro zalhozatal kdvetkezik. Az el6terjeszt6s 2.

oldalrh tal6lhat6 hatirozati javaslatr6l ddntiink, szavazzrtnkl A Kdpvisel6testtilet 15 igen,

egyhangrilag elfogadta a hatrirozati javaslatot.

HA T:
Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-
testiilete hozzdjirul ahhoz, hogy a Keriiletgazda Szolgdltat6
Szervezet az Ifits6gi Garancia Rendszer keret6ben
megval6sul6 Iftsdgi Garancia (Versenyk6pes Kciz6p-
Magyarorsziig Operativ program 8.2.1-15-2015-00001)
munkaer6-piaci programban, valamint a VEKOP 8.1.1-

364/2017. (xI. 15.) Kt.

(11 igen, 4 nem, 0 tart6zkod6s)

12.



l5l2015-00001,,Ut a munkaer6piacra,, elnevezdsii kiemelt
munkaer6-piaci programban rdszt vegyen,ds a munkak6r6k
betdltdsdre alkalmas rill6skeres<ikkel munkaviszonl,t
ldtesitsen.
A Kdpvisei6-testiilet felk6ri a polgrirmestert, hogy
gondoskodjon a Keniletgazda Szolg6ltat6 Szervezet 2017 . 6vi
kdltsdgvet6sdben a pdly6zatokkal kapcsolatban felmeriil6
bev6telek, kiadasok rendezdsdr6l 6s a ldtszim-et tlirinyzat
maximum 12 stdtusszal t6rtdn6 megemel6s6r6l az
Onkorm6nyzat 2017. 6vi kdltsdgvet6si rendelet6nek
kdvetkez6 m6dosit6sa alkalm6val.

Hatdrid6: 2017. november 15.
Elo I ran ok rendez6se tekintet6b en: A 2017. dvi
krilts6gvet6si rendelet k6vetkez6 m6dositasa
Felel6s: Kov6cs P6ter polgrl'mester

(15 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)

KOVACS PETER

Igy ezt a napirendi pontot le tudtam zrirni. Soron kdvetkezik:

13. A polgdrmester, az alpolgrirmesterek, a tan6csnokok, a
bizotts6gi elndkdk beszrimol6ja az elozo K6pvisel6-testtileti
til6s 6ta tdrtdnt, fontosabb esemdnyek6l

KOVACS PETER
A Polg6rmesteri Besz6mol6t irrisban takilj6k. Kdrdezem van-e hozzd kdrd6s? Ilyet nem l6tok!
Alpolgilrmester Urak kdziil kivrin-e valaki most beszrimolni? Nem! Tan6csnokok kdztil kivrin-
e valaki most besz6molni? Y ajd.a ZolliLn taniicsnokkdnt kiviin besz6molni? Bizottsrigi elndk6k
kdziit kivrin-e brirki beszrimolni? Mizsei Lriszl6 K6pvisel6 Ur, parancsoljon!

MIZSEI LASZLO
Kdszdn6m a sz6t Polgdrmester Ur Csak azt szeretn6m jelemi, hogy a Kdmyezetv6delmi 6s

Kdzbiaonsrigi Bizottsrig id6n is egy[ttmiikdd6sben a keriileti Rend6rkapitanys6ggal,

elinditotta a,,L6tni 6s Litszani" cimti kdzlekeddsbiaons6gi akci6j6t, ami egy h6ten keresaiil
tart, pontosabban, most, h6tfdt6l - p6ntekig. Es ugyantgy, ahogy tavaly megk6rtem 16

mindenkit, k6pvisel6tarsamat, hogy ha majd talil hozz| indittatAst, kedvet, hogy r6szt venne

az akci6ban, ezrlton biztatom 16, hogy jelezze nyugodtan, n6lam, hogy mikor szeretne jdnni !

Teh6t mostant6l kezdve, m6g pdntekig, 16:30+61-18 6r6ig lesziink kint, a keriilet kiil6nbdz6
ftjain, ahol kerdkpdrosokat fogunk meg6llitani 6s ellen<irizziik, hogy alkalmasak-e?

115

NAPIREND:
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MIZSEI LASZLO
Most sajnos ez nem, mert a erre kit6rhetn6k igazsag szerint, 6k, ha l6tjuk, hogy valaki s6t6t, 6s

stb., akkor tudjuk, hogy ok azok, mert semmi nincs rajtuk. Katasztr6fa. Et ezzel kapcsolatban

i(am mrfu a post6nak is, de egyszenien nem mozditjriLk a fiiliik botjrlt sem. Eletvesz6lyes,

ahogy kdzlekednek, gyakorlatilag a kertletben. De ez miir r6gen kideriilt.

KOVACS PETER

Mindjrirt v6ge a Kdpvisel6+esttileti til6snek, egy kis tiirelmet k6rek mindenkit6l, hagyjuk

Mizsei urat besz6lni! Parancsoljon!

MIZSEI LAS

Esetleg, hogyha a testiiletben valaki ftilvetn6, hogy a kertilet postasainak a kerdkpdrjait

fiilszereljtik ldthat6srigi eszkdz6kkel, 6n azt temogatnrim. Esetleg lehetne ezt (gy most

kezdem6nyez6snek venni? Polgrirmester Ur, tehrit a l6nyeg, az, hogy k6pvisel6tiirsaimat

biztatom ana, hogy jelentkezzenek 6s vegyenek r6szt ebben az akci6ban, mint ahogy tavaly is

tdrtdnt. Kdsz6ndml

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen! Kdve*ez6 besz6mol6, bizotts6gi eln6k, Szatm6ry Liiszl6, parancsoljon

Kdpvisel6 Ur!

SZATMARY LASZLO
Kdszdn6m! Csak megismdtelni szeretn6m, hogy javaslat a Teleptil6skdpi V6delemr6l sz6l6

dnkormrinyzati rendelet megalkotasara, a rendkiviili Kertiletfejleszt6si ds Uzemeltet6si

Bizofts6g til6sdt, 27-6n, november 27 -6n, 14,30-kor tartjuk. Mindenkit v6runk nagy

tisztelettel. Kdszdndm!

KOVACS PETER

K6szdn6m sz6pen! K6rd6s a bizotts6gi elndki besziirnol6hoz? Nincsen! Ezt a napirendet

leziatmnt Soron k6vetkezik :

NAPIREND: 14. Kdpviseloi kdrd6sek, kcizdrdekri bejelent6sek

VARGA ILONA
Kdszdndm szdpen, PolgiiLrmester Ur! Olyan informrlci6, inform6ci6k jutottak tudtomra, sajnos

bele is sziilltam egy ilyen kicsit ilyen mar, trollkod6nak trin6 levelezdsbe is a facebookon,
hogy panaszkodnak sokan az iriu:rt, hogy beldtnak a telkiikre, dlhetetlenn€ vrilt a kertjti&, a

L

KOVACS PETER

Nem besz6liink egyszerre!

KOVACS PETER
Tess6k parancsolni! Varga Ilona volt a leggyorsabb, parancsoljon Kdpviseki Asszony!
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kilet6 miatt. Es rdszben amiatt is, hogy ott a, a Reform6torok ter6nek a v6gdn gyakorl atilag az
emberek meg6llnak, ds n6zik, hogy mit csin6lnak a kertekben. Remdlhet6leg most mar t6len
nem lesznek annyit kint a telkeken. De az6rt felmeriilt bennem az, hogy a IL titemndl, azdrt
figyelembe kellene venni a lak6knak is, az ingatlantulajdonosoknak is a, az drdekeit. H6t
ezzel a kilatoval, amit oda, odadpitettiink, fgy mondom, a lak6ingatlanok k626, mfu tril, mrir
igazitbol ezeknek az ingatlanoknak az ert€ket nagymdrtdkben lecsdkkentettiik, az ott lak6knak
az 6letmin6sdg6t rontottuk. De, akkor mdr legal6bb a II. titemben, amikor itt csirszdapark
k6szii[, akkor k6rem, hogy vegytik figyelembe azt, hogy ezeker az embereket, ha lehet, akkor
tovdbb ne zavarjuk mdg jobban. K6sz6n6m szdpen!

KOVAC S PETER
K6sz6ndm sz6pen! Szerintem az 6rt6k emelkedds, vagy cs6kken6s, az inkdbb pozit(v irdnyba
ment, nem a csdkkends irrinyriba. De hitt ez Onnek is csak a vdlemdnye, meg nekem is, nem
vagyunk egyiktink se drtdkbecstok. Krjvetkez6 hozzitsz6lo, kdrdez6 Vajda Zoltrin kdpvisel<i
Ur, parancsoljon!

VAJDA ZOLTAN
Kdszdndm szdpen a sz6t, Polg6rmester Ur! 6szint6n sz6lva, dn tul hamar nyomtam gombot!
Az el6zb napirendi pontndl is szerettem volna egyet kdrdezni ds lehet, hogy rosszul tettem,
vagy rosszul nyomtam a gombot. Lehet az, hogy most kombinrilok, kdt k6rd6st, egyet
Alpolg6rmester Umak, egyet meg 6nnek?

KOVACS PETER
Javaslom, hogy maradjunk az SZMSZ-ndl, kdpvisel6i k6rddsek vannak, teh6t nyugodtan
k6rdezhet!

VAJDA ZOLTAN
J6! Kdszdndm, akkor k6t kdrddst tenn6k {til, illetve egy k6rd6st Szrlsz AlpolgriLrmester Umak
6s On feld, meg aa hiszem, kdpvisel6 kdrdst tenndk! 6szint6n mondom, most akkor teljesen
zavarban vagyok, korcsolyap6lya tdmakdr, Alpolg6rmester Ur, nem meglepetds, mert 6n most

mar akkor t6nyleg, lehet, hogy rossz a mem6ririrn, de a mai napirend elejdn is, minthogyha azt

mondta volna, hogy azt ig6rte a mriltkori testiileti til6sen, hogy legaldbb akkor besz6mol a mai

iil6sen. Ugyhogy dn arra szeretndm kdrni, hogy sz6moljon be, hogy akkor mi tdrtdnt a
korcsolyap6lya iigy6ben, de, hogyha megengedi, akkor t6nyleg csak tavirati stilusban 6n

besz6molok 6nnek, hogy 6n hogy l6tom, hogy mi tdrt6nt az elmilt id6szakban

korcsolyap6lya iigy6ben, ds igdrem, hogy csak bajusz szenien, t6virati st(lusban. Tehit ez a
sztori, azert most mdr lassan, kdt 6ves. 2015. legv6g6n lett,2016.6v elej6n eloszd,r sz6ban,

azrin egy eloterjesa6s form6j6ban b6torkodtam javasolni, hogy n6lunk is, mint minden m6s

kdmyez6 keriiletben legyen valamilyen t6li idoszakban korcsolyap6lya. M6g ott vad dtleteim

is voltak, az adventi id<iszakban, milyen j6, ktil6nleges rendezvdnyek lehetndnek. Zar6jel,
pont, tudom, hogy december 3-iin, a Cinkotai Kulturhazn6l lesz egy Adventi kdzmrives nap,

6n p6ldiul ilyenekre gondoltam, hogy milyen j6t lehetne egy korcsolyap6lydnil. Aztin'16.
mdjusriban egy kdltsdgvet6si m6dosit6t brltorkodtam benyfjtani, amit nagyon nagy dr<imdmre

elfogadott a testtilet. Ut6na '17. januarj6ban egy el6terjesztdst irtam ebben a t6miban, amely
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'17. riprilisara 6tvedlett Szrisz Umak az el6terjesa6sdre. Mrlrmint olyan m6don, hogy On,

akkor tulajdonk6ppen egy el6terjesztes form6j6ban irta azt le,6s en6l hataroaunk is taliLn,

egyhangtlag, vagy majdnem egyhangrian, hogy egy ilyen jdgid6 v6srirlls formdjdban

val6sulna meg a korcsolyap lya a kertiletben. Aztan rijra volt egy kdlts6gvetdsi m6dosit6si

pr6b6lkoz6s '17. mdjus6ban, az 6n r6szemr<il, es az el6z6 testiileti illdsen, okl6ber 18-an, takfut

k6rd6st int6aem 6nhoz, hogy mi tdrt6nt? Es val6ban erre reagilt, egy irasbeli v6lasa kaptam

6nt6l, ebben tdmdren az van, hogy ez nem sikeriilt, ki van fejtve, hogy On valamikor az 6sz

folyaman nem konkr6tan nincs benne az a lev6lben, pr6b lt ezzel a keriileti v6llalkoz6val

besz6lni, vagy egyeztetni a keriileti v6llalkoz6val, 6s o azt a titllkoztat st adta 6nnek, hogy

akkor ez nem val6sul meg. Summa summarum, a t6virati beszrimol6nak a v6ge az az, hogy
maradjunk annyiban, hogy akkor nem sikeriilt kdt dv alatt egy korcsolyapdly6t l6trehozni,
pedig maradjunk annyiban, az Osszes keriileti, kdr... az dsszes kdmyez<i keriiletben l6tezik
korcsolyaprilya, dnkormdnyzati fenntart6sban. Megint nem akarom a kampriLnytornyot

idehozni, 300.000.000-val, de utaln6k 16, hogy anyagi ok6t nem nagyon Lltom, hogy mi6rt ne

tudna sikeriilni. Lehet, hogyha nem ilyen jdgp6ly6t, hanem a nagy vezdrtink iiltal szeretett

focipdlydt hoznrlnk, akkor az gyorsabban teljesiilne, de ami az igazi bajom, hogy nem tudom,
hogy...

KOVACS PETER

Kdpvisel6 Ur, egy perc 6ll rendelkez6s6re, hogy k€rdezzen,On mrir a ennek hii,romszoros{t
haszndlta el

A ZOLTAN
MriLris a k6rddsem kcivetkezik!

KOVAC S PETER

Es kdrd6st nem mondott, csak kamp6nyszdveget

VAJDA ZOLTAN
Most jdn a k6rd6sem, bocs6.natot k6rek, 6s azdrt Onh6z is lenne egy k6r6sem, az md,r nem
kdrdes lesz! Tehrit annyi lenne a k6rd6sem, akkor, Alpolgrirmester ur, hogy On ezzel most kit
btintet, engem, hogy el6terjesarikdnt, vagy javaslattevokdnt nem sikertlt-e, vagy a keriileti
lakosokat? T6nyleg az a k6rd6s, hogy 0n valahogyan inkomperens volt ebben a tdm6ban,
vagy valamilyen szabotr2s akci6r6l van sz6, hogy ez nem sikeriilt? Erre v6mrlm tisztelettel a
viilaszt, mert nagyon sajniilom, hogy rijabb olyan tdl lesz, hogy nem sikeriilt korcsolyap6lydt
ldtrehomi a keriiletben! Kdszdncim szdpen, ds hadarva, akkor 0nh6z is lenne egy k6rd6sem,
vagy k6r6sem!

KOVAC S PETER

Nem kellene hadamia, hogyha a kdrd6seit tenn6 ftil!

VAJDA ZOLTAN
Akkor lassitott temp6ban lenne az a k6r6sem, Onhoz polgermester Ur, hogy het T6lay Andr6s
mez6kdvesdi k6pvisel6 ur rendkivtil j6m6drian, benziniit cs6kkent6st javasolt a sajiit
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viflaszt6kdrzet6ben. Azt szeretndm k6mi Ont6l polgdrmester ur, hogy prirttars6val, szatmiry
elvt6rssal besz6ljen arr6l, hogy ugyanilyen eh'tarsi m6don int6,zze ezr el, hogy mondjuk a
J6kai riti, Veres Pdter ds J6kai rit sarkan l6v6 MOL kftn6l drz6kelhetri benzinrir cs6kkent6s
legyen. Kiildndsen az6rl, mert, ha j6l tudom, akkor Orb6n minisaerelndk ur erre sz6litotta ftil
Ondket, hogy ez legyen. Hiiha ez sikertill Kdszdndm sz6pen! Es aa is, hogy tdbbet
besz6lhettem. Most is, meg az el6zo napirendi pontn6l. Kdsz6ndm, ds eln6z6st!

KOVACS PETER
Ez utolj6ra fordult el6, mert visszadl a tiiLrelmemmel, a keriilet SZMSZ-6vel, 6s mar megint
olyan magatart6st tanrisit, ami mdltatlan a K6pvisel6-testtilethez, a XVL keruleti K6pvisel6-
testiilethez. Mert ugye, mint mondjuk itt nem szoktunk ptirt-politiz6lni, 6nt leszrlmitva.
Kovdcs Raymund Kdpvisel6 Ur, parancsoljon!

SZASZ JOZSEF- MIKROFON NELKUL
En ne vdlaszoljak?

KOVAC S PETER
En aa javaslom, ne!

KOVACS RAYMTND
Igen, kicsit komolyabb dolgot szeretndk mondani, de azt az6rt megjegyzem Vajda Umak,
hogy a nevezett benzinkftn6l, amit <i mondott, 40-50.- Ft-tal lehet olcs6bban tankolni, mint
mondjuk az M7 -es, vagy Ml-es aut6p6lyrin. Teh6t m6r eldrtuk ea az eredm6nyt, telefon
n6lktil is. Es ha egy kicsit alaposabban utiinaj 6rna, akkor okosabb lenne ez iigyben, hogy mi,
mi6rt tdrtdnik. De nem ez a ldnyeg. Egy kicsit komolyabb dolgot szeretn6k mondani. A, egyre
nagyobb sz6mban szaporodik a ktirzetem k6my6kdben az illeg6lis szemdt, a N6gr6dver6ce
utca, Repiil<i Gr, ijasz utca kdmydkdn, 6s teh6t egyre aggaszt6bb a helyzet. K6t 6wel ezel6tt a

mez66r6k beszrimoltak a tevekenysdgiikr6l, ott dl6nk vita alakult ki az illeg6lis
szem6tlerakasr6l ds az ri szereptikben ennek az ellen6rz6sdben. Az eredm6ny annyi lett, hogy

az6ta milt nem sz6molnak be a munkrijukr6l. De ott hatarozottan az az ill|spontla volt a

mez66rsdg vezettis6g6nek, hogy ez nem az o feladata egyr6szt, m6sr6szt meg ok kihivj6k a

rend6r6ket, 6s onnant6l kezdve nem tudjrik, hogy milyen int6zkedds tdrtdnik. Es nincs

semmilyen visszacsatol6suk. Ugye itt fel dv utrln sikeriilt a rendorkapitanyt6l v|laszt kapni ez

iigyben, hogy mi tdrtent, amire nagyon meglepri v|lasz 6rkezet1, az a viiasz, hogy sem 2016-

ban, sem 2017-ben egyetlen egy alkalommal sem tettek bejelent6st 6s feljelent6st a mez66rdk

a rend6rsdg fel6. Tehdt, igen! Nq most akkor ityenkor mi a helyzet? En azt gondolom,hogy 2

okb6l is komolyabban k6ne venni ea a dolgot, egyreszt horribilis pdnz hzettink az illegrllis

szem6t elszdllit6s66rt, mrisr6szt borzaszt6 rondiin n6z ki a kertitet ezzel a sok szem6ttel. Es

ugy trinik, hogy nincs gazdila az illegiilis szem6t elleni harcnak. Teh6t nemcsak a szemdtnek,

az ez elleni harcnak is. Most a Kdmyezetv6delmi Bizotts6gon meghiwuk a kdvetkez<i iil6sre a

mez<i6rdket, kdztertilet feltigyel<iket, azt hiszem, t6n a rendtirsdg k6pvisel6it, az lgazgat{si
Irodiit is, hogy m6gis, akkor ki 6s mit tesz ez iigyben? De 6n azl szeretn6m kdmi, hogy legyen

mar ennek egy, egy koordindtora, ds vegyiik m6r ezt komolyan, hogy kdt 6v alatt elj utottunk

arra a szintre, hogy senkihez sem tartozik, ds egymasnak dob6lgatjrik a labd6t? Teh6t nem,
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nem 6rtem, hogy, hogy, hogy lehet ez? Teh6t a Rend6rkapitiiny Ur leirja abban a harom

mondatban, hogy egydbkdnt a mez66rdknek joga van intdzkedni az o alltispontja szerint. Nem

6rtem, teh6t, a szemdt meg n6. Teh6t azt szeretnem kdmi, hogy legyen mar valami koordin6lt,

hatarozott l6p6s az illeg6lis szem6tlerak6knak az ellen6rz6s6re 6s megbtintetds6re. Kdszdndm

sz6penl

KOVACS PETER

Kdsziinjtik szdpen! Szasz a Alpolgarmester Ur kfvan reag6lni erre, parancsoljon!

SZASZ JOZSEF

Kdsz<in6m! Ugye a Raymund k6rd6se hangzott el az elmilt testtileti iilesen. En k6rtem

KapitriLny urat, hogy erre az elmaradt valaszra reagriljon. En megkiildtem neki az akkori

kdrd6st, illetve most a testiileti iildsnek a kdrddsdt, hogy egyertelmri legyen sz6mrira, hogy az

milyen szrivegk<imyezetben zajlot, vagy tev6dcjtt fol az a k6rd6s? En ekkor ezt ut6lag, a

tisaelt Kdpviselo-testiiletnek is tovrlbbktilden6m, ezt az anyagot, hogy egydrtelmri legyen,

hogy mire vonatkozott ez a, ez a r6sz. En fgy emldkszem, most nincs el6ttem ez a

Rend6rkapitrinynak a v6lasza, amit egy6bk6nt 6n, miel6tt tovdbbktildtem k6pvisel6 tmak, 6n

megkdrdeztem a mez6ordket is, hogy hel)'t6ll6-e ez a vdlem6ny, hogy nem minden esetben,

amikor a mezS<ir<ik valakit tetten drnek, kdvetkezik automatikusan az, hogy 6k jogilag a

rend<irs6get kihivhatjrii<. Megvannak azok az esetek, ugye, szriLnd6kos karokozdsi 6rt6khatarok,

meg miegy6b itt van, amikor a rendorsdgnek van joga eljrlrni ebben az tigyben. Azon, ezektol

az esetekt6l eltekinwe, itt, helyben hat6segi szinten zajlik tov6bb az iigy, tehat ez nem kertl a

rendorsdg eld. En sz6momra az ttnt ki ebb6l a rend6rkapitdnyi vdlaszb6l, de az6rt szeretn6m

tov6bbkiildeni akkor mindenkinek, hogy rem6lhet6leg nem 6n ertettem felre ea a vdlaszt,

hogy gyakorlatilag az elmrilt k6t 6vben, nem volt olyan elfog6sa a Mezei 6rszolg6latnak, ami

rend6rs6gi beavatkoz6st ig6nyelt volna! En ezt a vilasa szrirtem ki a Rend6rkapitriny

v{laszirb6l, ebb6l lehet arra k<ivetkeztetni, hogy a mez<i6rdk nem csiniiLlnak semmit. Lehet

ennek az ellenkezrij6t, 6n nem akarok senkinek semmit a, a, a, olyan gondolatot a lelk6re

helyezni, amit nem mondoft, de dn cisszessdgdben ea vettem ki a Rendorkapitritry Umak a
v6lasz6b6l, illetve a Mezei 6rszolg6lat vezet6jet6l is, ezt a, ed. a viiaszt kaptam. Az, hogy

milyen szemdtkupacok szaporodnak a keriiletben, ugye ea minden alkalommal egyr6sa a

Kdmyezetv6delmi Irodrin keresztiit is vdmrink ezeket a lehet6s6geket, illetve megvannak azok

az akut helyek, amit 6vr6l-dwe visszat6rtink a kiildnbdzo szem6tszed6si akci6 keret6be, ott,
azok az akut helyek, amik dvr6l-6vre szerepelnek, ott, ott kimutathat6an kevesebb szem6t van.

Az, sajnos el6fordulhat, hogy takilnak fjabb helyeket a keriiletben, egy6bkdnt a legut6bbi,
m6sf6l, kdt dvben, mrir ezeket az fjabb helyeket is, ezeke is szerveztiink szemdtgyrijt6si
akci6t, a ,,Te szedd" akci6n kiviil de, k6ts6gtelen, hogy ez egy sz6lmalom harc, amit
csinrilunk. Ezt nem lehet miskdpp, hanem folyamatosan ezt, napi szinten kell, 6s annak
viszont 6ra van. K6szdncim sz6pen!

KOVACS PETER
K<iszdncim sz6pen! Mizsei Litszl6 a kdvetkez6 kdrdez6, parancsoljon Kdpvisel6 Url
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MIZSEI LASZLO
K6szdndm! Azon a facebook oldalon, ahol Varga Ilona kdpvisekitiirsamat inzultus drte,

gyakorlatilag ,,Szatmary akarattya"-val kapcsolatosan, aa a posztot dn inditouam, ds miir nem

lrithattam, amit neki irtak, mert letiltottak azzal az indokkal, kirugtak a csoportb6l, hogy
brintottam a Polgiirmester Urat, pedig igazrin megkdrdeZem volna ott, t6le, amit itt most meg

fogok kdrdezni. Egy6bk6nt ftil volt t6ve a kdrd6s, hogy mennyibe fog keriilni ,,Szatmii.ry
akarattya" als6 r6sze? Csak azdrt, mert rigy n6z ki, hogy 100.000.000-val kertilt tdbbe a teljes

kdltsdgvet6s. Innent6l kezdve, akkor ezek szerint, hogyha jdv6re 6piil meg az als6 szint,

vrirhat6, hogy mdg tdbbe fog kenilni, mint dsszess6gdben 700.000.000.- Ft, mert most olyan

500 milli6 helyett 600 lett, plusz azdrt 81 jdtt hozz| meg, mdg akkor is, hogyha Matolcsy Ur
adta ri a pdnzt. Akkor is hozzrisz6mitanrim. Tehdt az6rt, kiviincsi lenn6k, hogy mennyi lehet

majd az als6 szintnek a v6gs6 dsszege, 6s igy az egdsznek a v6gs6 <isszege? Kdszclncim!

KOVACS PETER

,,Szatm6ry akarattya" eddig se keriilt pdnziiu:kbe, 6s ezutiin sem fog. Kdvetkez6 k6rdezti

SzatmAry Lriszl6 K6pvise16 Ur, parancsotjon!

SZATMARY LASZLO
K6szdndm a sz6t! En, 6n csak a kdsz6netemet szeretndm kifejezni, hogy vdgre elkdsziilt a

SzlovriLk fton a Kistelek utca 6s a R6...6s a Baross utca kdzti jfudaszakasz. Ez egy nagyon

r6gi, akut probldma volt. Mdg Zsinka Lacival egytitt ktizddtttink ennek a megval6sit6sfua,

hogy a csapaddkviz 6s a jrirdrik itt elk6sziiljenek. Csak az ott 6l6knek a k0szdnet6t fejezn6m ki

az Onkorm6nyzat 16szdr6l, a kivitelez6 ROK-LA 16szdre, 6s Gdsprir Jrinosnak, a k6pviseltinek,

aki annak idejdn els6 kdr6sre hozzrijrirult ahhoz, hogy a j6rda keret6b6l 2.000.000.- Ft-r6l

lemondott, hogy ez a szakasz elk6sziilj6n. K6szdndm!

KOVACS PETER

Kciszdndm sz6pen, bar Grisprir J6zsefnek hivjrik a k6pvisel6nket! Vajda Ur iigyrendben
jelentkezik, de enn6l a napirendn6l nem tudok neki sz6t adni.

VAJDA ZOLTAN
Nem kaptam v6laszt a k6rd6semre!

KOVACS P

Ezt a napirendi pontot lezafiaml

VAJDA ZOLTAN
Nem?

KOVACS PETER

Kdszdndm sz6pen minden k6pviselonek a mai 16szvdtel6t.
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VAJDA ZOLTAN
Akkor kdm6m sz6pen, hogy15 napon beltil az SZMSZ alapjrin, kapjak valasa! Kdsztindm

sz6pen!

KOVACS PETER
K6pviselo Ur, nem adtam Onnek sz6t, nem is lehet Onnek sz6t adni SZMSZ szerint, de rigy

Litom, Ont a szabiilyok, jogszabdlyok nem zavarjdk. A mai iildst berekesztem! A kcivetkez6

varhat6 napirend, K6pvisel6-testiileti iilds december 1 3-iiLn lesz.

kmf. xvl. (e"/j
/s\
/'"'

P6ter

o/^,o es

I
VXa IJtl-)si ' (

*##*#>*'
jegzd polgdrmester



Budapest, 201 7. november I 5.

JELENL E TI iV

KOVACS PfTER /"

SZATMARY LASZLO

HORVATH JANOS

GASPAR JOZSEF

DOBRE DANIEL (
VINCZE AGNES v-L\

DR. KORNYEINf RATZ KATALIN y,-__r,_r^ -*,\ /L V'.-)",!^

ANTALoCZY CSABA BELA /: an
Jt/-_, rr//^

DR. CSOMOR ERVIN ( 2,(

AcslNrxo 15 4g;+
t)/

KovAcs RAYMUND I At
SZASZ JOZSEF $n--/'

ABONYI JANOS

MTZSEI LASZLO
----.+

(.1 
'

DR. SEBOK LASZLO + /;2
VAJDA ZOLTAN TAMAS

VARGA ILONA

c

KEPVISELO-TESTULETI ULES

t'4
'-./-+-)

(fr

\- -\,,-

-d
U:-^1 ( u



Budapest, 2017. november 15,

KEPVISEL6-TESTULETI TLTS

ME TTAK

ANCSIN LASZLo

DR. ERDoKOZI GYORGY

BARANYAI ZSOLT

ERD6SNE DR. KOCSIS HELGA C)
DR. SULCZ ANDREA

SZABO TAMAS

SZITA ANDTISNE

BUR CSILLA

FURDAN MARIA

HUSZKA ANDREA

JARMAY KATALIN

KATANE PERGEL AGNES

DR.HAJDUCSEK.LAPOSI ENIK6

DR. LUKACS TITANILLA r---) -\o
NYiRINE KoVACS ILDIKo T

SCHWEIGERT CSABANE

T6TH MIKLoS \r\
wITTLINGER zoLtAN'

DR. PRTNTZ f,s rAnsr xrr. I
Budapest F6viros Kormrinyhivatala

XVI. keriileti IPARTESTULET

BUDAPESTI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

XIV-XVI. ker. MUNKASPART

,lt

OYrrl H th I ,/Lt 'TbtJ.o

I


