
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 7. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
149/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy indokoltnak  látja  a  sürgősség  okát  a  sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:

5/3.
►

Együttműködési  szándéknyilatkozat  a  Századvég  Politikai  Iskola 
Alapítvánnyal Civil Információs Centrum érdekében
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5/4.
►

Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport 
Alapítvány Szenvedélybetegekért elnevezésű szervezettel
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
150/2012. (V.03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  épület  felújítás  miatt  átmenetileg  elhelyezett  bérlők 
visszaköltöztetésére / Magdolna Negyed Program II.
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti 
terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fábián László - ügyvezető

2. Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  Alapító  Okiratának 
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara - ügyvezető

3. Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.  2012.  évre 
vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási 
szerződése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Seress Zoltán - ügyvezető

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat fedezet biztosítása az ideiglenes piac konténereihez /  Teleki téri 
piac 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat az óvodák alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat az olasz testvérvárosi látogatás programjára és költségére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3.
►

Együttműködési  szándéknyilatkozat  a  Századvég  Politikai  Iskola 
Alapítvánnyal Civil Információs Centrum érdekében
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4.
►

Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport 
Alapítvány Szenvedélybetegekért elnevezésű szervezettel
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat  a  tiltott,  közösségellenes  magatartásokról  szóló  rendelet 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint a Képviselő-testület és 
Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Tájékoztatók

• Polgármesteri  tájékoztató  a  lejárt  határidejű  testületi  határozatok 
végrehajtásáról,  az  előző  ülés  óta  tett  fontosabb  intézkedésekről,  a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester



• Tájékoztató  a  Képviselő-testület  által  megszabott  határidőben  el  nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
151/2012. (V. 03.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletében  részletezettek  alapján  az 
Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását.

2. elfogadja  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező  „Beszámoló  a  2011.  évben 
végzett belső ellenőrzési vizsgálatokról” szóló beszámolót.

3. elfogadja  az  Önkormányzat  2011.  évi  gazdálkodásáról  szóló  szöveges 
beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  28/2012.  (V.  10.)  SZÁMÚ  RENDELETE  A  2011.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda



Napirend 1/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
152/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 65/2012. (II.16.) számú képviselő-testületi határozat 2. 
pontját az alábbiak módosítja:

Az adományszállítás költségeire az önkormányzat a 2012. évi költségvetés 11301 cím dologi 
kiadás  előirányzat  terhére  750,0  e  Ft-ot  biztosít,  egyúttal  felkéri  a  polgármestert, 
gondoskodjon az adományszállítás lebonyolításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  29/2012.  (V.  09.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZAT  2012.  ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  SZÓLÓ  7/2012  (II.21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  épület  felújítás  miatt  átmenetileg  elhelyezett  bérlők 
visszaköltöztetésére / Magdolna Negyed Program II.
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
153/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  „Magdolna  Negyed  Program  II.  keretében  épület  felújítás  miatt  ideiglenesen 
kiköltöztetett  bérlők  visszaköltözése”  tárgyú  szolgáltatás  megrendelése  esetén  a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatásától eltekint – tekintettel 
a  feladatellátás  sürgősségére  –  és  felkéri  a  Rév8 Zrt.-t  a  szolgáltatás  megrendelésére 
2012. június 30-ig terjedő időszakra. A 2012. június 30. után visszaköltöző bérlőknek a 
Józsefvárosi Önkormányzat nem viseli a költöztetés költségeit, amennyiben a költözés 
elhúzódása a bérlő hibájából történik. 

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. június 30.

2. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a 2012. júliusi első rendes testületi ülésre készítsen beszámolót 
az 1. pont szerinti visszaköltöztetések végrehajtásáról.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. júliusi első rendes képviselő-testületi ülés 

3. felhatalmazza  a  Rév8  Zrt-t,  hogy  az  Önkormányzat  nevében  eljárva,  határozott 
időtartamú,  2012.  június  30-ig  tartó,  vállalkozási  keretszerződést  kössön  a  Fősped 
Tehertaxi  Kft-vel  (székhely:  1084  Budapest,  Bacsó  Béla  u.  31.)  az  1.  pont  szerinti 
visszaköltöztetéssel kapcsolatban bruttó egymillió forint keretösszeg figyelembevételével 
az alábbi vállalkozói díjjal:

Lakás alapterület 30 m2-ig 30,1-40 
m2

40,1-50 
m2

50,1-70 
m2

70,1-90 
m2

90 m2 

felett
Egységár (nettó Ft)

26.000 29.000 35.000 50.000 55.000 60.000

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. május 11.

4. a  Magdolna  Negyed  Program  II.  keretében  épület  felújítás  miatt  ideiglenesen 
elköltöztetett bérlők visszaköltöztetésére egymillió forintot biztosít az általános működési 
tartalék terhére. 
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.

5. A 4. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat 11107-01 cím Működési cél és általános 
tartalék – általános tartalék – előirányzatát 1.000 e Ft-tal csökkenti,  ezzel egyidejűleg 
ugyan azon összeggel a 11604 cím kiadás dologi előirányzatát megemeli az elköltöztetett 
bérlők visszaköltöztetése címen.



Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 03.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy a  költségvetés  következő  módosításánál  a  határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés  végrehajtását  végző szervezeti  egység:  Rév8 Zrt.,  Gazdálkodási  Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti 
terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fábián László - ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
154/2012. (V. 03.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  egyszemélyi 
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit  
Kft. 2012. évi üzleti tervét.

2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az Önkormányzat és a Józsefvárosi 
Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  között  kötendő,  2012.  május  1 -  december  31-ig  tartó 
időszakban működést biztosító Támogatási szerződést, a támogatás összege 43.500.000,- Ft.

3.  a  JKS  éves  támogatás  összegére  történő  32.500,0  e  Ft-os  kiegészítés  fedezetét  az 
Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványából biztosítja.

4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: 1-4. pontok esetén polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetén 2012. május 03., 4. pont esetén 2012. május 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 
Kft., Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 3/2. pontja



Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  Alapító  Okiratának 
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara - ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
155/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  egyszemélyes 
tulajdonos úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1.  számú mellékletét  képező telephelyhasználati  jogosultságot 
igazoló nyilatkozatot és felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

2. elfogadja az előterjesztés  2.  számú mellékletét  képező alapítói  határozatot,  valamint  az 
előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratot.

3. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontjában meghatározott okiratok aláírására.

4. felkéri  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a 
határozatban foglaltak alapján a cégbejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-3. pontok esetén polgármester
4. pont esetén a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2012. május 03.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 
Kft., Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 3/3. pontja
Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.  2012.  évre 
vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási 
szerződése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Seress Zoltán - ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
156/2012. (V. 03.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. többségi 
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1.  elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és 
Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét;

2.  elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező,  az  Önkormányzat  és  a  Bárka 
Józsefvárosi Színházi és Nonprofit Kft. között kötendő, 2012. május 1 - december 31-ig tartó 
időszakban működést biztosító Támogatási szerződést, a támogatás összege 50.000.000,- Ft;



3.  a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.  éves  támogatás  összegére 
történő  50.000,0  e  Ft-os  kiegészítés  fedezetét  az  Önkormányzat  2011.  évi  szabad 
pénzmaradványából biztosítja.

4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., 3. pont esetén: 2012. május 3.

4. pont esetén: 2012. május 10.

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Pénzügyi 
Ügyosztály, Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat fedezet biztosítására az ideiglenes piac konténereihez / Teleki téri 
piac
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
157/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Teleki téri ideiglenes piac konténereinek 2013. május 31-ig történő bérlésére 11 113 
e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal. 
Felelős: polgármester
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

3. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot  a  Teleki  téri  ideiglenes  piac 
konténer bérlés tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 31.

4. 2012.  július  1-jétől  a  Teleki  téri  ideiglenes  piac  üzemeltetőjének  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési  Szolgálatot  jelöli  ki,  mely  ellátja  a  piac  vezetését  és  a 
működtetésével kapcsolatos feladatokat és a fenntartó nevében eljár.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 01.



5. a Teleki téri ideiglenes piac üzemeltetéséből származó bevételek, bérleti díjak 2012. 
július 1-jétől az Önkormányzatot illetik meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 1.

6. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat  -  jelen  határozatnak  megfelelő  -  költségvetés  módosítását  terjessze  a 
Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június havi első ülése

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 4. pontjának megfelelően kezdeményezze a 
Teleki téri ideiglenes Piac üzemeltetésre vonatkozó hatósági határozat módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 1.

8. az  újonnan  megépülő  Teleki  téri  Piac  üzemeltetéséből  származó  bérleti  díjak  az 
Önkormányzatot illetik meg. Az újonnan felépülő Teleki téri Piac üzemeltetőjének a 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.

9. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  által 
megkötött,  a  Teleki  téri  ideiglenes  piac  működésével  kapcsolatos  szerződéseket  az 
Önkormányzat nevére kösse meg 2012. július 1. napjával. 
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.

10. felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetőjét, hogy terjessze 
a Képviselő-testület elé a Szervezeti és Működési Szabályzat határozatnak megfelelő 
módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: üzemeltetésre vonatkozó hatósági határozat jogerőre emelkedése

A döntés végrehajtását végző szervezeti  egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda, Pénzügyi 
Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Napirend 4/2. pontja
Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
158/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  intézményvezetői  álláshelyére 
vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat lebonyolításához 5 tagú értékelő bizottságot hoz létre 
és a bizottság tagjának az alábbi személyeket jelöli ki:

- Dr. Kocsis Máté

- Egry Attila

- Soós György

- Pintér Attila

- Komássy Ákos

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  az  1.  pont  szerinti  pályázati  felhívás 
megjelentetéséről a www.jozsefvaros.hu és a www.kozigallas.gov.hu internetes honlapon.

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti értékelő bizottság javaslata 
alapján, a pályázati felhívás szerinti benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésre a 
vezetői pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztés előkészítéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont esetén 2012. május 03.

3. pont esetén 2012. május 16.
4. pont esetén a Képviselő-testület 2012. július havi második ülése

A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat az óvodák alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
159/2012. (V. 03.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  általa  fenntartott  Gyerek-Virág  Napközi  Otthonos  Óvoda,  Kincskereső  Napközi 
Otthonos Óvoda, Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, Napsugár Napközi Otthonos 

http://www.jozsefvaros.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/


Óvoda, Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, 
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda, Pitypang 
Napközi  Otthonos  Óvoda,  Szivárvány  Napközi  Otthonos  Óvoda,  Százszorszép 
Napközi Otthonos Óvoda, Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, Katica Bölcsőde és 
Napközi  Otthonos  Óvoda  módosító  okiratát,  valamint  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés 1-26. sz. mellékletében foglaltak 
szerinti tartalommal, 2012. június 1-jei hatállyal módosítja.

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1. 

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda

Napirend 5/2. pontja
Javaslat az olasz testvérvárosi látogatás programjára és költségére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
160/2012. (V. 03.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  május  16-20.  között  vendégül  látja 
Pescina, olasz testvérvárosunk 10 fős delegációját.

2. az  önkormányzat  kiadás  11107-01  nemzetközi  kapcsolatok  működési  céltartalékok 
előirányzatát  1.500.000 Ft-tal  csökkenti,  és  ezzel  egyidejűleg  a  11102-es  cím dologi 
előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

3. a pescinai delegáció fogadásával kapcsolatos kiadásokra az alábbi összegeket fogadja el:

Megjegyzés Összeg

Szállás 4 éjszaka 250.000 Ft

Vendéglátás 8 alkalom 900.000 Ft

Programköltség belépőjegyek, 
idegenvezetés

100.000 Ft

Buszköltség a delegáció szállítása a 4 
nap folyamán

250.000 Ft



Összesen: bruttó 1.500.000 Ft

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy az  önkormányzat  költségvetési  rendeletének  következő 
módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2012. május 20.

     4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

Napirend 5/3. pontja
► Együttműködési  szándéknyilatkozat  a  Századvég  Politikai  Iskola 

Alapítvánnyal Civil Információs Centrum érdekében
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
161/2012. (V. 03.) 11 IGEN 3 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét 
képező  a  Századvég  Politikai  Iskola  Alapítvánnyal  kötendő  Együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 11.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

Napirend 5/4. pontja
► Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport 

Alapítvány Szenvedélybetegekért elnevezésű szervezettel
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
162/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  önkormányzat  közszolgáltatási  feladatainak  ellátása  érdekében  –  pénzügyi 
kötelezettségvállalás  nélkül  –  elvi  támogatást  nyújt  a  Megálló  Csoport  Alapítvány 
(székhely:  1084  Budapest,  József  u.  49.,  adószáma:  18185865-1-42,  képviselője: 
Olaszy Csaba kuratóriumi elnök) részére a TÁMOP.5.5.2.-11/1 pályázat keretében az 



„Érzékenyítés!  -  Hátrányos  helyzetű  önkéntesek  bevonása  bűnmegelőzési, 
drogprevenciós és gyermekvédelmi programokba” projekt megvalósításához.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására.



Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda

6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  a  tiltott,  közösségellenes  magatartásokról  szóló  rendelet 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  30/2012.  (V.  10.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A TILTOTT, 
KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Napirend 6/2. pontja
Javaslat  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint a Képviselő-testület és 
Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
163/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az általa alapított és fenntartott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2012. május 4-i hatállyal a határozat mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja.

2.)  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  határozat  mellékletét  képező  módosító  okiratot  és  az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.

Felelős: polgármester



Határidő: 2012. május 18.

A 163/2012. (V. 03.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csoport

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
164/2012. (V. 03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  Dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  elfogadva  úgy  dönt,  hogy  a 
„Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal  alapító  okiratának,  valamint  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására” 
című napirendi pont szavazását újra megnyitja.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2012. (V. 04.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 19/2009. (V. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Képviselői kérdések:

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Mint mindannyian tisztában vagyunk vele, tavaly talán augusztusban, vagy 
szeptemberben a Polgármester úr bejelentette Józsefváros új civil stratégiáját, az úgynevezett 
Civil  Város  koncepciót,  amely tartalmazta  –  ha  jól  mondom fejből  –  a  civil  önigazgatás 
létrehozását,  amely  a  Képviselő-testület  által  kiválasztott  civil  szervezetekből  állna,  majd 
ennek vezetője – ha jól emlékszem, tán – alpolgármesteri rangra tudna emelkedni. Ennek a 
civil koncepciónak a beígért társadalmi vitája elvileg október 31-én lezárult a tavalyi évben. 
Úgy tudom,  hogy a  civil  szervezetek  eljuttattak  észrevételeket,  és  úgy tudom,  hogy erre 
mostanáig nem kaptak választ és az ígért vita sem zajlott le azóta. Ennek immáron egy jó fél 
éve, inkább háromnegyed, pedig mi már nagyon vártuk. Most viszont úgy gondoltuk, hogy a 
tettek  mezejére  fogunk  lépni  és  egy  vitát  szeretnénk  kezdeményezni  józsefvárosi  civil 
szervezeteknek a bevonásával, erről a koncepcióról, illetve szeretnénk előttük is, illetve Önök 
előtt is kifejteni a véleményünket, az LMP véleményét arról, hogy a politika mennyire, vagy 
mennyire ne szóljon bele a civil szervezetek sorsába és boldogulásába, és mibe szóljon bele és 
mibe  ne  szóljon  bele.  Ennek  a  keretében  egy  rendezvényt  fogunk  tartani  május  24-én, 
csütörtökön és nagyon szeretnénk, hogy ezen a rendezvényen Polgármester úr, vagy pedig 



Balogh István Szilveszter képviselő úr - aki ennek a témának a felelőse volt – részt venne. 
Ennek  a  rendezvénynek  a  meghívóit  elhoztam  őnekik  két  példányban.  Azt  szeretném 
mondani, hogy nagyon rugalmasak vagyunk a rendezvény körülményeiben, tényleg nagyon 
szeretnénk, hogyha eljönnének, és fogadják ezt a meghívót szeretettel, és mivel kérdéssel kell 
befejeznem,  ezért  szeretném kérni,  hogy 14 napon belül  írásban arra  válaszoljanak,  hogy 
eljön-e valaki az Önkormányzat részéről erre a rendezvényre? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Szerintem elég,  ha  Balogh  István  Szilveszternek  átadja,  úgy  is  ő  felel  a  területért,  mint 
mondta. Köszönjük szépen a meghívást, örömmel fogadjuk és amennyiben módunkban áll el 
is megyünk, bár tájékoztatom Képviselő urat, hogy május 24-én, legjobb emlékeim szerint, a 
káptalanfüredi  tábor  megnyitója  lesz  a  felújított  konyhával,  diákok  rendezvényével, 
mindennel együtt. Én a magam részéről oda elígérkeztem, de ez nem jelenti azt, hogy például 
az  Ön mellett  helyet  foglaló  Balogh István Szilveszter  képviselő  úr  ne  tudna reményeim 
szerint ezen részt venni. Nem tudom, az ő programjával nem vagyok tisztában, de ne érezze 
támadásnak  az  Öntől  jövő  kedves  gesztusra  adott  választ,  azért  a  Civil  Város  koncepció 
kidolgozása nem elhalt,  hanem a  civil  szervezetekkel  több gond van,  mint  ahogy ezt  Ön 
gondolja, meg az LMP gondolja. Értem én, hogy egyéb szavazói körcikkek meghódításának 
esélytelensége  mellett  a  civil  szervezetekkel  való  kapcsolattartás  az  Önök  politikai 
közösségének  kiemelt  cél.  Ez  egy politikai  stratégia  része,  egyébként  akceptálható,  nincs 
ezzel probléma. A probléma azzal van, hogy olyannyira fejest ugrottunk a civil szervezetekbe, 
hogy épp az előző ülésen a két bizottsági elnök előterjesztésére… és itt szeretnék reagálni, 
hogy mennyire ne szóljon bele a politika a civilek életébe, ez nagyon jó, csak több százmillió 
forintjába kerül a politikának évente, tehát ha ilyen sarkosakat mondanak, készüljenek majd 
akár Balogh István képviselő úrtól olyan sarkos válaszokra, hogyha valóban az a cél, és ilyen 
határozott kijelentéseket tesznek, hogy: „hagyja békén a politika a civileket”, rendben van, 
csak itt Ön is tán még meg is szavazta, támogatta a józan ész elve mentén azt a múltkori  
előterjesztést, hogy egyébként nagyon-nagyon sok alig működő, vagy egyáltalán nem működő 
civil szervezetnek borzasztó sok bevételkiesést okoznak a civil szervezetek, ráadásul a valós 
tevékenységük  nulla.  A Civil  Város  koncepciónak  az  volt  a  lényege,  hogy  olyan  civil 
szervezetek, amelyek valós működést produkálnak, tényleg nem politikai feladatokat látnak 
el, éppen, egyébként nem akarok cinikus lenni és bántó, de az LMP vágja el a legtöbb civil 
szervezetet  mindenféle  civilkedéstől,  hiszen  Önök,  mint  politikai  egység,  politikai  párt, 
sokszor  kéretlenül  is,  de  úgy  rátelepednek  civil  szervezetekre,  ekkor  már  politikai 
szervezetekké teszik őket,  hiszen közös rendezvények,  mint  például  ez  is,  stb… és  utána 
ebben a közegben egy politikai párttal a civilek megvitatják, hogy hogy ne szóljon bele a 
politika a civilek életébe. Én – hogy mondjam – a stratégiai részét értem, én a taktikában egy 
kicsit  óvatosabb  lennék,  mert  éppen  Önök  fűrészelik  el  azt  a  rengeteg  civil  szervezetet, 
amelyeknek  a  létrejötte  tulajdonképpen  az  esetek  többségében,  elfogadom,  hogy  még  jó 
szándékból is lett. Ha valóban nem politikai párthoz kötött, Józsefvárosért dolgozó, azért tenni 
akaró  civilek  összefognak  a  saját  környezetükért,  egy  kulturális  ügyért,  egy  nemzeti 
emlékezésért, bármiért, akkor az Önkormányzat számukra éppen a helyiségek és a különböző 
támogatási  módszerek  bővítésével  –  amire  szintén  ígéretet  tettünk  –  nagyobb  játékteret 
biztosít. De az a szomorú tapasztalatunk, hogy ezek a civil szervezetek, amelyekre Ön is utalt, 
nem nagyon… hogy mondjam, a Józsefvárosban működő civil szervezetek, amelyek valóban 
nem  politikához  köthetők,  nagyon  kevés  esetben  fejtenek  ki  Józsefváros  érdekében 
tevékenységet. Félreértés ne essék, sok civil szervezet működik a kerületben, különböző – 
most már – vallási közösségek, meg nyelvtábor szervezéstől elkezdve mindenféle profil van, 
de nem józsefvárosi arculattal,  és aki meg ott  van,  az erősen politikai.  Na most ezt,  mire 
elrendezzük, főleg úgy, hogy a háromnegyedük teljesen jogtalanul használja a helyiségeit, 
meg nem fizet utánuk semmit,  ez azért  több, mint gondoltuk.  Az Ön kritikájának ott  van 



alapja,  hogy valóban nem gondoltuk,  hogy ilyen  nagy problémával  állunk szemben,  mint 
józsefvárosi  civil  szervezetek.  Várunk  olyan  tisztességesen,  helyi  érdekekért  működő, 
pártoktól távol álló civil szervezeteket, sokat, amelyek egyébként ezeket az elvárásokat tudják 
teljesíteni és azokat majd tudja az Önkormányzat is támogatni. Csak még nagyon nagy káosz 
van,  úgyhogy a  türelmét  kérem,  ettől  függetlenül  a  meghívását  köszönöm.  Ha egy kicsit 
előbb, vagy később van, akkor még arra is vállalkozom, hogy elmegyek rá, mert van kialakult 
álláspontom  az  ügyről,  csak  nem  ilyen  egyszerű  a  helyzet,  hogy  egyszer  csak  fogtuk 
magunkat és leállt az egész és akkor soha többet nem is hallunk róla. Elég zűrös dolog ez az  
úgynevezett „civil”, meg a definíciója, és a mitől civil, mennyit kell működnie ahhoz, hogy 
például Ön, vagy én, vagy mi ketten együtt – pláne - elfogadjuk azt, hogy a józsefvárosi civil 
mit  tett  eddig,  mit  várunk tőle  a  támogatásért.  Ezek nagyon vitatott  pontok.  Nagyon sok 
javaslat érkezett be, egészen a hajmeresztőktől a reálisakig. Ezek bedolgozásra kerültek, csak 
az a baj, hogy a probléma nem ott leledzett,  hogy néhány lelkes civil szervezet megírta a 
véleményét, hanem az egész rendszerét kellett újra gondolni. Hadd utaljak még egyszer az 
előző két bizottsági elnök által jegyzett előterjesztésre, ami éppen ezt a tisztázó célt szolgálta. 
Úgyhogy  most  válaszolok,  hogy  valaki  el  fog  menni  az  Önkormányzat  részéről  erre  a 
rendezvényre, még azt nem tudom pontosan, hogy ki.

Pintér Attila 
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Hogy betartsam az SZMSZ-t, a polgármesterhez 
intéznék egy kérdést.  Az lenne a kérdésem, hogy tulajdonképpen a polgármestert  Szegedi 
Péter  facebook  adatlapjára  kitett  üzenetekkel  kapcsolatban  mi  zavarja  leginkább?  Tehát  a 
pedofil-veszélyes Daniel Cohn-Bendit, akiről például a Heti Válasz is közölt egy terjedelmes 
cikket azzal kapcsolatban, hogy mire alapozzák a vele kapcsolatos pedofil veszélyt, tehát ez 
az úriember könyvet tett közé, amiben arról írt, hogy amikor óvodában dolgozott, óvodáskorú 
gyerekek hogyan fogdosták. Vagy pedig az izraeli zászlómintás W.C.-papír, tulajdonképpen az 
én…..

Dr. Kocsis Máté
Na,  már  ki  is  mondta  Képviselő  úr,  hogy  mi  zavar  benne.  Ezt  tekintse  is  úgy,  hogy 
megvontam a szót! És nagyon röviden fogok válaszolni. Ez egy nagyon nagy múltú, nyugodt, 
sokszínű, sok nemzetiséget, vallást és mindenfélét magábafoglaló értékes kerület.  Ebben a 
kerületben  megtanultak  az  emberek  egymás  mellett  élni.  Az  ilyen  és  ehhez  hasonló 
kijelentések  annak  a  körülbelül  -  becsült  számokat  figyelembe  véve  –  4-5  ezer  zsidó 
származású embernek, aki él a kerületben, a méltóságát, a becsületét, mindenét sérti, éppen az 
imént elmondott Dávid-csillagos W.C.-papír és a hasonlók. Ne keverjük a két dolgot össze, 
nem tartozunk ahhoz a politikai közösséghez, amely politikai közösség azonosul még akár a 
politikai ellenfeleinek is az ilyen mértékű, egészen gyalázatos sértésével, mint például Göncz 
Kinga  és  a  férjére  utaló  kijelentések.  Tehát,  sokszor  elmondtuk  már  és  szerintem  a 
választásról választásra bizonyítjuk, hogy nem övön aluli, családot, meggyőződést, hitet és 
bármilyen erkölcsi normát sértő módszerekkel próbálunk politikai előnyre szert tenni és nem 
óhajtunk mások magánéletébe, akár vallási, akár családi életébe belegyalogolni. Sose tettük, 
ez után se fogjuk. És ennél most továbbmentünk, mert úgy döntöttek a FIDESZ és a KDNP 
képviselői, hogy nem is nagyon tűrjük meg magunk között, mert a kerület kialakult rendjét, 
szokásait  veszélyeztetik.  Nincs  szükség  a  feszültségek  keltésére,  el  is  utasítjuk  ezt,  és 
egyébként a kerület szempontjából is károsnak tartjuk. Nem szeretnék egy olyan országban 
élni, ahol az számít, hogy ki honnan jött. Egy olyan országban szeretnék élni, ahol az számít, 
hogy ki mit tesz le ezért a nemzetért, és ki milyen teljesítményt nyújt, akár itt Józsefvárosban, 
éppen ezért döntöttünk így. Engem konkrétan ez sértett benne. Nem fogom polgármesterként 
megengedni,  hogy  különböző  vallási  csoportokat,  vagy  azok  ellen  bárki  uszítson,  vagy 
származása alapján ellenségképpé változtasson a kerületben akárkit is. Kérem, fogadja el a 



válaszom, írásban nem óhajtok ezzel a témával foglalkozni, mert azt is méltatlannak tartom, 
hogy közel 6 percet ennek szenteltünk.
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