
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. november 26-án 12.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 10. rendkívüli üléséről. 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  26 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
601/2008. (XI. 26.)  26 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél: 
 

► A Práter u. 30-32. és a József u. 47. szám alatti lakóingatlanok kivitelezési 
problémáinak kivizsgálása    Zárt ülés 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Soós György – képviselő 
 

► Karácsonyi akciók a kerületi lakosok számára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester 
 

► Javaslat közös járőrözésre a hajléktalanellátó szervezetekkel 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester 
 

► Beszámoló a Controll Holding Zrt. által készített Minőségirányítási 
rendszer kialakításáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit - jegyző 
 

► A 2009. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések 
meghozatala 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  

Dr. Kocsis Máté – alpolgármester, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 
Dr. Révész Márta – képviselő, az MSZP frakció vezetője 
Takács Gábor – alpolgármester, az SZDSZ frakció vezetője 

 
► Felhívás a józsefvárosi lakosokhoz 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  

Dr. Kocsis Máté – alpolgármester, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 
Dr. Révész Márta – képviselő, az MSZP frakció vezetője 
Takács Gábor – alpolgármester, az SZDSZ frakció vezetője 



 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
602/2008. (XI. 26.)  21 IGEN 0  NEM  3  TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a Controll Holding Zrt. által készített Minőségirányítási 
rendszer kialakításáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Xantus Judit jegyző 
 

1/A. A Képviselő—testület 480/2008. (IX. 10.) számú határozata alapján 
javaslat az önkormányzat működési kiadásaira, a bevételek növelésére, 
további racionalizációs döntésekre  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
2008. OKTÓBER 15-I ÜLÉS ANYAGA 
 

2. A 2008. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

3/A 
 
 
 

3/B. 

A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 
A 2009. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések 
meghozatala 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  

Dr. Kocsis Máté – alpolgármester, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 
Dr. Révész Márta – képviselő, az MSZP frakció vezetője 
Takács Gábor – alpolgármester, az SZDSZ frakció vezetője 

 
4. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet-tervezet 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
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5. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi lakásgazdálkodási 

irányelveinek meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Juharos Róbert - Városfejlesztési Tanácsnok 
 

6. József u. 25., 27. és Horváth Mihály tér 16. szám alatti ingatlanok 
hasznosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

7. A Józsefvárosi Önkormányzat és GEOROSCO Kft. közötti előszerződés 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

8. Együttműködési megállapodás a Budapesti Történeti Múzeummal 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a 
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának 
szabályairól szóló 37/2003.(VII.7.) sz.ök. rendelet, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 17/2005.(IV.20.) rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

10. Jelentés a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-
megállapodásos kémény-felújítások” közbeszerzési fedezet túllépésének 
vizsgálatáról 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

11. Práter u. 30-32. és a József u. 47. szám alatti lakóingatlanok kivitelezési 
problémáinak kivizsgálása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Soós György képviselő 
 

12. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló 47/2008. (IX. 12.) sz. önk. 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester 
2008. november 5-i ülés anyaga + kiegészítés: Szabályzat 
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13. A közoktatási intézkedési terv elfogadása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester 
 

14 Az ’56 Lángja Alapítvány 1956-os emlékmű terve a Ludovika térre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Varga István – képviselő 
 

15. Javaslat közös járőrözésre a hajléktalanellátó szervezetekkel 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester 
 

16. Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Parkolási Tanács 
működésével összefüggő peres eljárás 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző 
 

17.  Felhívás a Józsefvárosi lakosokhoz 
 
 
 
 
18. 
 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 
                    Dr.Révész Márta  
                     Takács Gábor 
 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
 

19 
 
 
 
 
20. 
 

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak egyszeri étkezési 
hozzájárulásának biztosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző 
 
Karácsonyi akciók a kerületi lakosok számára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 
 

21 
 
 
 
22. 

Csatlakozás a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 
Döntés Dr. Kapócsné Herman Tünde balesete ügyében 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
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23. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére – 

méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján – pályázaton kívül történő 
bérleti jogviszony létesítéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

 
 
 
 
Napirend 1. pontja 

1. Beszámoló a Controll Holding Zrt. által készített Minőségirányítási 
rendszer kialakításáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Xantus Judit jegyző 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
603/2008. (XI. 26.)  23 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
1./ A Képviselő-testület a Beszámolót elfogadja. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetést a frakciókkal a Hivatal átszervezéséről.  
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2008. december 10. 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, készítse el a Hivatal ügyrendjét és terjessze elő a következő képviselő-

testületi ülésre. 
 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2008. december 10. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Hatósági és Jogi Osztály 
 
 
 
Napirend 1/A. pontja 

1/A. A Képviselő—testület 480/2008. (IX. 10.) számú határozata alapján 
javaslat az önkormányzat működési kiadásaira, a bevételek növelésére, 
további racionalizációs döntésekre  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
2008. OKTÓBER 15-I ÜLÉS ANYAGA 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
604/2008. (XI. 26.)  21 IGEN 0  NEM  3  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy „A 
Képviselő—testület 480/2008. (IX. 10.) számú határozata alapján javaslat az önkormányzat 
működési kiadásaira, a bevételek növelésére, további racionalizációs döntésekre” c. előterjesztés 
tárgyalását a 2009. januári képviselő-testületi ülésre halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. januári képviselő-testületi ülés 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Pénzügyi Osztály 
 
 
 
Napirend 2. pontja 

2. A 2008. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  26 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2008. (XI.28.) SZ. RENDELETÉT A 2008. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/2008. (II.29.) 
SZ. ÖNK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
 
Napirend 3/A. pontja 

3/A. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója  
 (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETTT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
605/2008. (XI. 26.)  24 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, 
 

1.) tudomásul veszi a 2009. évi költségvetési koncepció határidőre történő benyújtását, 
 
2.) a 2009. évi költségvetési koncepciót ezen módosító indítvány melléklete szerinti 

alapelvek alapján, továbbá az eredetileg benyújtott koncepció kötelező törvényi 
mellékleteivel kívánja megtárgyalni, ezért 

 
3.) felkéri a polgármestert, hogy a 2.) pont alapján összeállított tervezetről folytassa le az 

előírt egyeztetéseket, majd ennek eredményét a decemberi rendes ülésre terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület decemberi rendes ülése 

 
A határozat végrehajtását végzik: a mellékletben felsorolt szervezeti egységek 
Leadási határidő: 2009. január 8. 
 

Melléklet 
 

Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójához 
 

A 2009. évre szóló költségvetési koncepciót – az ÁHT és az államháztartás működési 
rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezésein túl - úgy kell elkészíteni, hogy a működési 
bevétellel szemben a működési kiadás, fejlesztési bevételekkel szemben a fejlesztési kiadások 
álljanak. Ki kell mutatni továbbá a külső finanszírozással kapcsolatos kiadásokat. 
 
A Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 2008-2014 évekre szóló gazdasági 
programjában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban 
 

a 2009. évi költségvetés elkészítésének általános alapelvei 
 
Működési bevételek tervezése: 

1.) Törekedni kell a 2008. évben kialakult költségvetési működési egyensúly megtartására, a 
működést saját forrásból kell biztosítani. 

2.) A költségvetés készítésekor mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket 
reálisan kell tervezni ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt 
reális kiadási szintet lehessen tervezni. Ezért törekedni kell az alul-, illetve felültervezés 
elkerülésére. 

3.) A várható normatíva csökkenés hatásait elkerülve, el kell érni a költségvetés működési 
oldala egyensúlyának megtartását. 
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4.) Törekedni kell a helyi adóbevételek beszedésére, az adóbevétel hátralékok behajtására. 
Csökkenteni kell az önkormányzat kintlévőségeit. 

 
Működési kiadások tervezése: 

1. A működési kiadások tervezésénél – a kötelező törvényi előírásokon kívül - az 
engedélyezett intézményi létszám többletigényt nem tartalmazhat. 

2. Dologi kiadások tervezésénél az egyes intézményeknek, kötelezően10%-os tartalékot kell 
képezniük az év közben felmerült rendkívüli kiadásokra, melynek felhasználásáról 
minden esetben a képviselő-testület dönt.  

3. Tovább kell folytatni intézményeink racionalizálását (létszám gazdálkodás, dologi kiadás, 
épület-fenntartási szempontok szerint) 

4. Az eddigieknél sokkal jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás 
követelményét, melyet a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 

 
A végrehajtást végzi: valamennyi szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaságok 
 

Ágazati alapelvek 
 
Oktatási ágazat 
1. A növekvő kapacitás kihasználtság miatt keletkező ágazati többletbevételek kizárólag az 

oktatási ágazatban kerülhetnek hasznosításra. 
2. Az intézményi fejlesztések közül előnyben kell részesíteni a működtetésben megtakarítást 

eredményező megoldásokat, beruházásokat, így törekedve az energiatakarékos 
működésre. 

 
A végrehajtást végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály, Szabóné Fónagy 
Erzsébet 
 
 
Szociális ágazat 

1. A megkezdett intézményi racionalizálást – működtetés, feladatellátás tekintetében – 
folytatni kell. 

2. Át kell tekinteni, hogy a törvényi kötelezettségek és az el nem látott feladatok hogyan 
viszonyulnak egymáshoz, és törekedni kell a törvényben előírt kötelező feladatok 
maradéktalan ellátására. 

3. A képviselő-testület segíti a kerületben élő, gyermeket nevelő családokat, időseket, ezért a 
szociális ellátórendszer színvonalának emelését az új szociális szolgáltató központ 
létrehozásával is támogatja. 

 
 
Egészségügyi ágazat 

1. Törekedni kell arra, hogy az egészségügyi alap- és szakellátásban közreműködők OEP 
finanszírozásból biztosítsák működésüket. 

2. Az egyéb önkormányzati támogatások megítélésénél kiemelten kell figyelembe venni,ha a 
háziorvosok preferálják a kerületi szakellátást. 

3. A JESZ Főigazgatójának továbbra is mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az 
intézmény betegellátási mutatói növekedjenek. 
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A végrehajtást végzi: Népjóléti Osztály, dr. Balla Katalin 
 
Közművelődés, Ifjúság és Sport 

1. Törekedni kell arra, hogy a saját bevételek minél nagyobb részben finanszírozzák a 
működési kiadásokat. 

2. Felül kell vizsgálni a jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit és 
azok mértékét. 

3. Javaslatot kell tenni új, hatékonyabb struktúrában történő feladatellátásra. 
 
A végrehajtást végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály, Szabóné Fónagy 
Erzsébet 
 
 
Polgármesteri Hivatal: 

1. Az eddigieknél hatékonyabb hivatali szervezeti struktúrát kell felállítani a személyi és 
dologi kiadások csökkentésére. 

2. Új, XXI. századi IT fejlesztés feltételeit meg kell teremteni és végre kell hajtani. 
 
A végrehajtást végzi:  dr. Xantus Judit Jegyző 
 
Vagyongazdálkodás, fejlesztés 

1. A vagyongazdálkodásból származó bevételek kizárólag fejlesztésre használhatók fel. 
Az új fejlesztési célkitűzések prioritást élveznek – a folyamatban lévő projektek mellett -, 
melynek sorrendje: 

- Európa Belvárosa Program: homlokzat-felújítás és közterület-felújítás 
- Intézmény-felújítási program 

      - Józsefvárosi Lakásépítő Társaság 
- Teleki Tér rekonstrukciója 
- Orczy negyed program 

2. Át kell gondolni a helyiségbérlet és helyiség értékesítés politikát. Az önkormányzatnak 
szabadulnia kell az üres helyiségek közös költség fizetési kötelezettsége alól. 

3. A helyiség bérleti díjból származó több éves követeléseket értékesíteni kell, az 1 éven 
belülit, pedig behajtani. 

4. Meg kell vizsgálni a vagyonkezelés ellátását ( teljes lakbér, teljes helyiségbérlet, teljes 
lakóház fenntartása strukturált bontásban). 

 
A végrehajtást végzik:  Gazdálkodási Osztály,  dr. Iván Roland,  
Projekt Iroda, Hollós Judit 
 
 
Önkormányzati tulajdonú és résztulajdonú gazdasági társaságok 

1. Működési kiadásként kizárólag a törzsstáb személyi kiadásai, járulékok és fix költségek 
(pl: FB díjazása) kerülhet finanszírozásra. Az egyéb ellátandó tevékenységének díjazását 
feladatalapú finanszírozásra kell állítani. 
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A végrehajtást végzik:  gazdasági társaságok, Gazdálkodási Osztály, dr. Iván Roland,  
Projekt Iroda, Hollós Judit 
 
 

A 2009. évi költségvetés tervezése során követendő prioritások 
 

1. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozása, működési hitel 
felvétele nélküli fenntartása. 

2. Polgármesteri Hivatal és intézményeinek működtetése legalább az előző évi színvonal 
megtartásával, a magasabb szintű jogszabályokban kötelezően előírtak és a helyi 
képviselő-testületi döntések figyelembevételével.  

3. 2009. évi költségvetés terhére előre vállalt kötelezettségek. 
4. 2009. évre az önkormányzat általános működési tartalékot képez az évközi döntésekből 

várható többletköltségekre, a normatív állami támogatások évközi lemondására, előre nem 
látható kiadásokra, továbbá fejlesztési külön keret, céltartalék tervezése. 

5. Felvett hitelek, váltók törlesztése, és kamatainak fizetése. 
6. A kisebbségi önkormányzatok támogatása – szigorúbb ellenőrzés mellett - a 2008. évi 

támogatási összegben. 
7. Új Projektek megvalósítása, a Képviselő-testület döntéseinek függvényében, EU-s és 

egyéb pályázati pénzek, valamint magántőke bevonásával. 
8. Önkormányzati tulajdonú és résztulajdonú gazdasági társaságok működésében felmerülő, 

feltétlenül szükséges kiadások támogatása. 
9. A Kft-k önkormányzati feladatellátása a szerződés szerinti összegben. 
10. Józsefvárosi Lakásfelújítási Program legalább a 2008.évben vállalt összeg mértékéig. 
11. Társasházi felújítási pályázatok támogatása a fővárosi források elérhetősége érdekében, 

összege a bevételek függvényében. 
12. Lakóházak életveszély elhárítására a bevételek függvényében. 
13. Az elmaradt törvényi kötelezettségek pótlólagos befejezése a gazdaságosság 

figyelembevételével. 
14. Civil szervezetek, alapítványok támogatása a bevételek függvényében. 
15. A visszatérítendő (Fővárosi Önkormányzatnak) támogatások tárgyévi fizetési 

kötelezettségeinek teljesítése. 
16. Corvin Sétány Projekt folytatása, és a Magdolna negyed szociális városrehabilitáció 

szerződés alapú támogatásának megteremtése 
17. Közterületek, utak fenntartása, felújításának folytatása az állagok megőrzése, összege a 

bevételek függvényében. 
18. Elektronikus közigazgatásra való áttérés. 
19. Életveszélyes épületek bontása. 
20. Pénzügyi integrált rendszer bevezetése 

A végrehajtást végzi:  Pénzügyi Osztály, Juhász Sándorné 
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Napirend 3/B. pontja 
3/B. A 2009. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések 

meghozatala 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  

Dr. Kocsis Máté – alpolgármester, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 
Dr. Révész Márta – képviselő, az MSZP frakció vezetője 
Takács Gábor – alpolgármester, az SZDSZ frakció vezetője 

 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
606/2008. (XI. 26.)  25 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  

 
1.) a várható normatíva csökkenés hatásainak kiküszöbölésére ágazatonként - az 

intézményvezetők és szakmai vezetők javaslata alapján – készítsen koncepciót, mely 
elősegíti a költségvetés működési egyensúlyának megtartását és haladéktalanul terjessze a 
Képviselő-testület elé, 

 
2.) az adóbevétel hátralékok és kintlévőségek behajtására készítsen akciótervet és 

haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé, 
 

3.) a közterület-foglalásból befolyt bevételek összegét a 2006. évvel azonos mértékűre kell 
hozni, ennek érdekében készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé a helyi rendelet 
módosítását, melyben a határköröket a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja,  

 
4.) vizsgálja meg, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat nonprofit Kft-vé történő 

átalakításának lehetőségét és a szükséges döntéseket terjessze a Képviselő-testület elé,  
 
5.) készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé  

 
- az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról szóló 

rendeletet módosításának tervezetét, melyben a civil szervezetek közös költségen való 
bérleti díjra csak úgy tarthatnak igényt, ha 1 év bérleti jogviszony után (beruházás 
beszállítási lehetőséggel) – az illetékes szakmai bizottságnak - bizonyítják, hogy 
Józsefváros lakossága érdekében látják el tevékenységüket, továbbá  

 
- az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú és nem lakáscélú helyiségek tényleges 

leltáradatait 2008. november 30-i állapotnak megfelelően. 
 

6.) készítsen javaslatot a több éve kiadatlan, üres önkormányzati helyiségek hasznosítására és 
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
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7.) haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a fővárosi önkormányzattal és érvényesítse 

Józsefváros Önkormányzatának érdekeit az alábbi témákban: 
 

- A Fővárosi Önkormányzat szerepvállalása a Corvin Sétány Projectben: a Józsefvárosi 
Önkormányzat nagyságrendileg 2,2 Mrd Ft-os követelésének érvényesítése a Fővárosi 
Önkormányzattal szemben, 

 
- A lakáselidegenítésből származó fővárosi bevételek újraelosztásánál az eddigieknél 

jobban vegye figyelembe a józsefvárosi rehabilitáció növekvő igényeit,  
 

8.) a 7.) pontban foglaltak teljesítéséről és a Fővárosi Önkormányzat álláspontjáról 
tájékoztassa a Képviselő-testületet, 

 
9.) tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy a Rév8 Zrt. által bonyolított projektek 2002. és 

2008. november 30. között mennyi bevételt, továbbá mennyi működési és felhalmozási 
kiadást jelentettek a Józsefvárosi Önkormányzatnak, 

 
10.) tájékoztassa az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy vizsgálják felül a 

feladatellátással kapcsolatos szerződéseiket, és tegyenek javaslatot a költségkímélőbb 
megoldásokra, felbontandó szerződésekre, erről készítsen jelentést. 

 
11.) vizsgálja meg és tegyen javaslatot az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Iroda 

tevékenységének kiterjesztésére, az Okmányiroda és a felette elhelyezkedő volt óvoda 
helyiségeinek összenyitására, határozza meg a várható kiadási és bevételi többletet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1.) 2.) 4.) 7.) 8.) 10.) pont: 2009. január 5.  
      3.) 5.) 6.) 9.) 11.) pont: 2008. december 5. 
 
A határozat végrehajtását végzik:  

1. pont: OKISO Szabóné Fónagy Erzsébet, Népjóléti Osztály dr. Balla Katalin 
2. pont: Adóügyi Osztály Ivanyik Andrea 
3. pont: Vagyonkezelési Osztály Tóth Csaba 
4. pont: Népjóléti Osztály dr. Balla Katalin 
5. pont: Gazdálkodási Osztály dr. Iván Roland, Lakásügyi Osztály dr. Bojsza 

Krisztina 
6. pont: Gazdálkodási Osztály Tóth Csaba 
7. pont: Pénzügyi Osztály Juhász Sándorné, Rév8 Zrt. dr. Alföldi György 
8. pont: Pénzügyi Osztály Juhász Sándorné, Rév8 Zrt. dr. Alföldi György 
9. pont: Projekt Iroda Hollós Judit, Rév8 Zrt. dr. Alföldi György 
10. pont: OKISO Szabóné Fónagy Erzsébet, Népjóléti Osztály dr. Balla Katalin 
11. pont: dr. Mészár Erika aljegyző 
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Napirend 4. pontja 
4. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet-tervezet 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 25 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 58/2008.(XI.28.) SZ. RENDELETÉT A 2009. ÉVI ÁTMENETI 
GAZDÁLKODÁSRÓL  
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
 
Napirend 5. pontja 

5. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi lakásgazdálkodási 
irányelveinek meghatározására  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Juharos Róbert - Városfejlesztési Tanácsnok 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
607/2008. (XI. 26.)  19 IGEN 0  NEM  6  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 
elfogadja a határozat mellékletét képező 2009. évi lakásgazdálkodási irányelveket. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Lakásügyi Osztály 
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Napirend 6. pontja 
6. József u. 25., 27. és Horváth Mihály tér 16. szám alatti ingatlanok 

hasznosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
608/2008. (XI. 26.)  22 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt,  
 
1.  felkéri a polgármestert, készíttessen a VIII. József utca 25., 27. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok és a Horváth Mihály tér 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
melléképület hasznosítására javaslatot, majd terjessze a Gazdasági, Kerületfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság elé.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
2. felhatalmazza a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a VIII. 

József utca 25., 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok és a Horváth Mihály tér 
16. szám alatti önkormányzati tulajdonú melléképület hasznosításával kapcsolatosan a 
Vagyonrendelet szerinti legmegfelelőbb vagyonügyleti eljárást folytassa le, és az ingatlanok 
értékesítése tárgyában szükséges valamennyi tulajdonosi döntést saját hatáskörében hozza 
meg.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 90 nap 

 
A határozat végrehajtását végzi:  Gazdálkodási Osztály 
 
 
 
Napirend 7. pontja 

7. A Józsefvárosi Önkormányzat és GEOROSCO Kft. közötti előszerződés 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
609/2008. (XI. 26.)  19 IGEN 0  NEM  4  TARTÓZKODÁSSAL 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Előszerződést ingatlan 
adásvételéről és ingatlanok cseréjéről” elfogadja, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására  
 
 Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Rév8 Zrt., Gazdálkodási Osztály 
 
 
 
Napirend 8. pontja 

8. Együttműködési megállapodás a Budapesti Történeti Múzeummal 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
610/2008. (XI. 26.)  21 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a mellékelt, Budapesti Történeti Múzeummal 
kötendő Együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Rév8 Zrt., Gazdálkodási Osztály 
 
 
 
Napirend 9. pontja 

9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a 
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának 
szabályairól szóló 37/2003.(VII.7.) sz.ök. rendelet, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 17/2005.(IV.20.) rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 59/2008. (XI.28.) SZ. RENDELETÉT A BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, VALAMINT A 
VERSENYEZTETÉS ÉS A HELYI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BESZERZÉSI 
ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 37/2003.(VII.7.) SZ.ÖK. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21 IGEN, 0 NEM, 
1TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 60/2008. (XI.28.) SZ. RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 17/2005.(IV.20.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
 
Napirend 10. pontja 

10. Jelentés a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-
megállapodásos kémény-felújítások” közbeszerzési fedezet túllépésének 
vizsgálatáról 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
611/2008. (XI. 26)  19 IGEN 2 NEM  1  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület Mitus Zsuzsanna módosító indítványát elfogadva úgy dönt, hogy a 
határozati javaslat alábbi 2. pontját elhagyja: 
 

„2. a folyamatban lévő és a jövőben indítandó kémény felújítási közbeszerzések 

vonatkozásában az alábbi irányelvet fogadja el:  
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- Az ajánlatkérő a keretszámot és a rendelkezésre álló fedezetet egymástól 

függetlenül határozza meg,  (A keretszám az eljárási forma kiválasztását szolgálja és 

viszonylag tág határok között változhat. A fedezet viszont a rendelkezésre állási 

összeget dokumentálja és az eljárást menet közben is jelentősen befolyásolhatja.) 

- Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során a közbeszerzés becsült értékét a 

Kbt. 7. §-a, illetve a Kbt. 4. §-ának 14. pontja szerinti határozza meg. 

- Az ajánlatkérő menetközben olyan nyilvántartást vezessen, amelyik a 
lebonyolított ütemek vonatkozásában a pénzügyi teljesítést, a folyamatban lévő 
ütemeknél a megkötött szerződéseket, új ütem indításánál pedig bontásnál a 
legkedvezőbb ajánlatok összesített értékét tartalmazza. 
  Felelős: polgármester 

   Határidő: folyamatos” 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Osztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
612/2008. (XI. 26.)  22 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-
megállapodásos kémény-felújítások” közbeszerzési fedezet túllépésének vizsgálatáról szóló 
jelentést tudomásul veszi és az ügyben jogi (polgári vagy büntető) eljárást nem kezdeményez. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Gazdálkodási Osztály 
 
 
Napirend 11. pontja 

11. Práter u. 30-32. és a József u. 47. szám alatti lakóingatlanok kivitelezési 
problémáinak kivizsgálása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Soós György képviselő 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
613/2008. (XI. 26.)  24 IGEN 0  NEM  2  TARTÓZKODÁSSAL 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 

1. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
38/2002.(XI.07.) számú rendeletének 49. § (2) bekezdése, illetve 51. §-a alapján a Práter 
u. 30-32., Vajdahunyad u. 23., Magdolna u. 33., Orczy út 31. és a József u. 47. szám alatti 
lakóingatlanok kivitelezési problémáinak kivizsgálására 5 tagú ideiglenes bizottságot hoz 
létre.  

2. az ideiglenes bizottság feladata a kivitelezési hiányosságok teljes körű kivizsgálása és 
javaslattétel a problémák rövid határidőben történő megoldására. 

3. az ideiglenes bizottság tagjainak, elnökének és elnökhelyettesének az alábbi személyeket 
választja meg: 

Tóth Krisztián  elnök 
Soós György  elnökhelyettes 
Kaiser József  tag 
Kéri István  tag 
Mitus Zsuzsanna tag 

 4. felkéri az ideiglenes bizottság elnökét, hogy a vizsgálat befejezését követő első rendes 
képviselő-testületi ülésre terjessze elő jóváhagyásra a bizottság által elfogadni javasolt 
vizsgálati jelentést és megoldási javaslatot. 

 
Felelős: az ideiglenes bizottság elnöke 
Határidő: a vizsgálat befejezését követő első rendes képviselő-testületi ülés 
 
A határozat végrehajtását végzi: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Osztály  
 
 
 
Napirend 12. pontja 

12. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló 47/2008. (IX. 12.) sz. önk. 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester 
2008. november 5-i ülés anyaga + kiegészítés: Szabályzat 
 

 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20 IGEN, 0 NEM, 4 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 61/2008. (XI.28.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 
ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 47/2008. (IX. 12.)SZ. ÖNK. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
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A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
 
Napirend 13. pontja 

13. A közoktatási intézkedési terv elfogadása 
 (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester  
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
614/2008. (XI. 26.)  21 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Józsefváros Önkormányzatának 
közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét (intézkedési terv). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. november 26. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
 
 
 
Napirend 14.  pontja 

14. Az ’56 Lángja Alapítvány 1956-os emlékmű terve a Ludovika térre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Varga István – képviselő 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
615/2008. (XI. 26.)  16  IGEN 2  NEM  3  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az ’56 Lángja Alapítvány Józsefvárosban szobrot állítson 
fel a Ludovika téren a forradalom emlékére. A Budapest Galéria jóváhagyása utáni egyetértést a 
Képviselő-testület a jelen határozatban megadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Főépítészi Iroda 
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Napirend 15. pontja 

15. Javaslat közös járőrözésre a hajléktalanellátó szervezetekkel 
 (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – alpolgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
616/2008. (XI. 26.)  21 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyeletet, hogy keresse 
fel a kerületben működő hajléktalan-ellátó civil szervezeteket és kezdeményezze a rendszeres 
közös járőrözéseket a téli hónapok alatt, a Józsefváros közterületein veszélyeztetett helyzetben 
lévő hajléktalanok felkutatása és az ellátó helyekhez való irányítása céljából. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Józsefvárosi Közterület-felügyelet 
 
 
 
Napirend 16. pontja 

16. Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Parkolási Tanács 
működésével összefüggő peres eljárás  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
617/2008. (XI. 26.)  11  IGEN 10  NEM  1  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Xantus Judit jegyző alábbi ügyrendi indítványát nem 
fogadja el: 

A Képviselő-testület a „Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Parkolási Tanács 
működésével összefüggő peres eljárás” c. előterjesztés tárgyalását 15.00 órára halasztja. 

 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
618/2008. (XI. 26.)  22  IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 
1.) a Fővárosi Bíróság 18. K. 31.384/2008. számú határozatával szemben Budapest Józsefváros 
Önkormányzata alperes felülvizsgálattal kíván élni a Legfelsőbb Bíróságnál. 
 
2.) a Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a Budapest Józsefváros Önkormányzata 
60/2008.(II.6.) számú Kt.- határozattal módosított 7/2008. (I.16.) számú Kt. határozatának 2. 
alpontja rendelkezéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 „a Képviselő-testület megbízza dr. Juharos Róbert képviselőt, hogy a megbízott ügyvédi 
irodával szemben az Önkormányzat, mint megbízott képviseletében, a Társulási Tanács 
határozataival összefüggő peres, illetve perenkívüli ügyekben eljárjon. A megbízott részére 
utasítás adására irányuló hatáskörét, illetőleg a megbízás kereteinek meghatározására 
vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület az Önkormányzat a Gazdasági, Kerületfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottságra delegálja, egyben felkéri azt, hogy legközelebbi ülésén a 
megbízottat az ügy vitelére konkrét utasításokkal lássa el.” 

 
Felelős: polgármester, dr. Juharos Róbert önkormányzati képviselő  
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Hatósági és Jogi Osztály 
 
 
 
Napirend 17. pontja 

17. Felhívás a Józsefvárosi lakosokhoz 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 
                    Dr.Révész Márta  
                     Takács Gábor 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
619/2008. (XI. 26.)   21 IGEN  0 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL  
 
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és a 
Józsefváros újságban nyilvánosan közzéteszi az alábbi felhívást: 
 

Felhívjuk a József körút újság szerkesztőségének figyelmét, hogy a kerületről szóló 
ügyek kapcsán igyekezzen tárgyszerű és pontos tájékoztatást nyújtani! 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Józsefváros újság főszerkesztője 
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Napirend 18. pontja 

18. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 26 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
620/2008. (XI. 26.)   26 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 3. pontjában felsorolt telephelyek közé 

felvételre kerül a 1083 Budapest, Práter u. 60. szám alatti helyiség. 

2. felkéri a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Hatósági és Jogi Osztály / Jogi Iroda 
 
 
 
Napirend 19. pontja 

19. A Polgármesteri Hivatal munkatársainak egyszeri étkezési 
hozzájárulásának biztosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 26 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
621/2008. (XI. 26.)   26 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai az 
előterjesztésben meghatározott szempontok figyelembe vételével egyszeri hideg étkezési 
hozzájárulásban részesüljenek 50.000.- Ft/fő összegben. 

2. A fentiekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület a bérmegtakarítás és 
járulékai terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül az 
alapilletmény előirányzatát 18.000 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán 
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belül a TB járulék előirányzatát 480 e Ft-tal csökkenti, ugyanezen cím személyi juttatás 
előirányzatán belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 12.000 e Ft-tal, a dologi 
előirányzaton belül a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó előirányzatát 6.480 e 
Ft-tal megemeli. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a 3. pontban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői és személyügyi Iroda, Pénzügyi Osztály 
 
 
 
Napirend 20. pontja 

20. Karácsonyi akciók a kerületi lakosok számára 
 (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
622/2008. (XI. 26.)   25 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1.1. a Fitoland Kft-vel közösen december 18-24. között karácsonyfa vásárt rendez a kerületben 
állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. 
1.2. felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja. 
 
2. Józsefvárosi Gyermekek Karácsonya néven hagyományteremtő rendezvénysorozatot indít 
a Bárka Színházzal közösen, amelynek keretében a kerületben élő különösen hátrányos helyzetű 
gyermekek számára minden év decemberében két alkalommal ingyenes ünnepi gyermekelőadást 
biztosít a Bárka Színházban.  
 
Felelős: 1. Polgármester,  

2. Szociális Osztály 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: dr. Kocsis Máté alpolgármester titkársága 
 
 
 
Napirend 21. pontja 

21. Csatlakozás a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez 
 (írásbeli előterjesztés) 
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Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester  
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
623/2008. (XI. 26.)  1 IGEN 22  NEM  1  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 

 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
1. egyetért a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez történő 

csatlakozással. 
2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
3. felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésénél a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe.  
Felelős polgármester 
Határidő: 1-2. pont: 2008. december 15.      3. pont: 2009. évi költségvetés 
elfogadása” 

 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
624/2008. (XI. 26.)  23 IGEN 0  NEM  1  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. nem ért egyet a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez történő 
csatlakozással. 

2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős polgármester 
Határidő: 1-2. pont: 2008. december 15. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Szervezési Osztály 
 
 
 
Napirend 22. pontja 

22. Döntés Dr. Kapócsné Herman Tünde balesete ügyében 
 (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
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625/2008. (XI. 26.)  23 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 

1. jogalap hiányában nem fogadja el Dr. Kapócsné Herman Tünde kárigényét. 
 
2. felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Dr. Kapócsné Herman 

Tündét. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Hatósági és Jogi Osztály / Jogi Iroda 
 
 
 
Napirend 23. pontja 

23. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére – 
méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján – pályázaton kívül történő 
bérleti jogviszony létesítéséről 

 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
626/2008. (XI.26.)   22 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat egyetértőleg elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Lakásügyi Osztály 
 
 
 
Képviselői kérdések:  
 
Hárs Gábor 
Köszönöm szépen, két ügyben is szeretnék kérdést feltenni. Megtanultam, hogy ez a műfaj. 
Mindkettő felhívás is egyben és érzésem szerint mindkettő a polgármester úrnak szólhat. Tehát 
neki szeretném címezni. Az egyik, szeretnék visszatérni erre a Rökk Szilárd utcai lépcső 
leszakadásos dologra. Ebben az ügyben azt hiszem, hogy mindenkit elolvastam, meghallgattam. 
Várok egy kicsit, mert azt hiszem közügy. Vagy olyan ügyről van szó, ami sokakat foglalkoztat. 
Tudom azt, hogy ebben a házban nagyon kicsit sáros csak az Önkormányzat olyan értelemben, 
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hogy a tulajdoni viszonyok az Önkormányzatban nagyon kis tulajdont képeznek. Viszont miután 
felelősek vagyunk a Józsefváros lakóiért és erről számtalan interjút olvastam el, mind a 
Józsefvárosban, mind a József körútban, mind máshol. Szeretném elmondani, hogy a legutóbbi 
fogadóórámon felkeresett az egyik károsult. Olyan értelemben károsul,t nem szeretném a nevét 
mondani, mert nyílt ülésen vagyunk. Egy olyan károsult, aki ugyan albérletben lakott ott, viszont 
a három és fél éves kisgyermeke, aki egyébként valamelyik lapban már nem emlékszem 
melyikben fotón is megjelenik, olyan sokkot kapott, hogy azóta is pszichiátriai kezelés alatt áll. 
Egyébként az egyik bizottságunk külsős tagja kezeli éppen a gyermeket, úgyhogy ő igazolta ezt. 
Azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy próbáljak neki segíteni abban, hogy valamilyen lakáshoz 
jussanak. Nincs nyilvánvalóan jogcíme, nem bejelentett lakos ott a Rökk Szilárd utcában, de 
egyébként Józsefvárosban bejelentett, most mindegy melyik helyen valamelyik rokonánál. Az a 
kérdésem tisztelt Polgármester úr, aki nyilván ismeri ezt az ügyet, nem biztos, hogy konkrétan ezt 
de Rökk Szilárd utcai ügyet nyilvánvalóan, hogy tudunk e valamilyen lehetőséget találni, hogy 
konkrétan ennek az egyedülálló, kisgyermeket nevelő hölgynek valamilyen nagyon szükség vagy 
átmeneti lakáslehetőséget biztosítsunk. Kész vagyok ezt a kérelmet átadni majd Polgármester 
úrnak, és természetesen azt kérném, hogy a választ azt most legalább egy elvi választ szóban 
kapjak és utána a dolog menjen. Egyébként az osztályvezető asszonynak ezt említettem már, meg 
az aljegyző asszonynak is, tehát ismert kérdés. Nem tudom, tehetem e fel a másikat. És akkor…  
 
Csécsei Béla 
Akkor válaszolnék erre inkább.  
 
Hárs Gábornak 
Akkor kérem majd a szót mindjárt a másodikhoz.  
 
Csécsei Béla 
Mint ahogyan itt hirtelen az osztályvezető asszony tájékoztatott engem, az illető hölgy 
megkereste a Lakásosztályt. Elmondta a problémáit, de nyilatkozott is, hogy tudja fizetni az 
albérletét. Innentől kezdve a hivatali álláspont és személyes álláspontom is, hogy rendkívüli 
élethelyzet nem áll fenn. Amúgy pedig pont ezen az ülésen hangzott el a mai ülésünkön, hogy 
lesz egy új lakáspályázati rendszer, januárban fogjuk megismerni. Ott majd részt lehet venni a 
pályázaton, ha jogosult lesz a pályázat benyújtására. Nem tudom, hogy ez a kérdés kielégítő-e? 
Vagy ez a válasz a kérdésre kielégítő-e? Hárs úr! 
 
Hárs Gábor 
Nem, semmiképpen nem tud kielégíteni. Hiszen a kérelemben nem ez van. Úgyhogy azért adtam 
át a jegyző asszonynak a kérelmet, hogy az abban foglaltak szerint, annak a valóságtartalma 
megvizsgálásával nézzük meg még egyszer az esetet.  
 
Csécsei Béla 
Akkor, ha a jegyző asszonynak tetszik adni egy kérelmet, akkor miért hozzám intézi a kérdést, 
hogy mi van a kérelemben?  
 
Hárs Gábor 
Bocsánat, akkor megkérem a jegyző asszonyt, hogy adja át a Polgármester úrnak a kérelmet, aki 
beszélt közben, azért nem akartam odaadni.  
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Csécsei Béla 
Nem beszéltem közben, papírt kerestem, hogy fel tudjam írni nagybecsű szavait. Ez sikerült is.  
 
A kérdésre választ ad: LakásügyiOsztály 
 
Hárs Gábor 
A másik kérdés ettől teljesen eltér. Azért is szerettem volna különválasztani. Ugyancsak 
megkerestek engem azzal a kérdéssel, hogy hasonlóan Erzsébetvároshoz tervezi-e Józsefváros, 
hogy biciklitároló helyeket létesít. És egyben elküldték nekem azt az internetes indexen 
megjelent nagyon szép riportot, amin Polgármester úr VII. kerületi polgármestertársa éppen azzal 
büszkélkedik, hogy milyen szép kerékpártárolókat létesítettek. A kérdésem az, hogy tervezi-e a 
kerület hogy ilyen kerékpártárolókat, esetleg Polgármester úr tudja, hogy miről van szó. Mármint, 
hogy a VII. kerületben miért létesítettek. Ezt akkor most odasántikálok még egyszer, és akkor 
átadom Polgármester úrnak ezt a VII. kerületi dokumentumot.  
 
Csécsei Béla: 
Hallottam róla és én magam is végignéztem a dokumentumokat. Egy kicsit szégyellem is a 
helyzetet, hogy a Polgármesteri Hivatal elé gondoltam még a VII. kerületi dolgok előtt a legelsőt  
másfél évvel ezelőtt. Vagy két évvel ezelőtt? Köszönöm szépen. Azóta ez nem tudott 
megvalósulni. Meg fogom nézni, és akkor írásban megmondom, hogy miért nem sikerült a 
legelsőt megvalósítani. Azt, hogy tervezek-e hasonló előterjesztést, igen, tervezek. Ez lett volna a 
bevezetője itt a ház előtt.  
Ezt oldjuk már meg.  
 
A kérdésre választ ad: Vagyonkezelési Osztály 
 
 
Dr. Hollósi Andrea 
Köszönöm szépen, Polgármester úr. A megelőző üléseken a kérdéseim a köztisztasággal 
foglalkoztak. Részben kaptam rá választ, és folyamatban vannak különböző intézkedések. Megint 
fogok körbeadni egy fényképet, ezt vasárnap délelőtt készítettem, Polgármester úr is kapott. A 
mostani kérdésem elsősorban a közbiztonsággal foglalkozik és az a kérdésem hogy javítható e a 
Tisztviselőtelep és a Rezső tér közbiztonsága. Azt történt a  Rezső téri búcsú napján, október 8-
án, hogy fényes nappal felgyújtották a hajléktalanok ruháit, amitől szénné égett a templom egy 
ablakkerete és kormos lett a fal. Most vasárnap, 23-án a szentmise alatt 11.30 és 13.00 között 
gépkocsifeltörés és rablás történt. Erről konkrét információm van, mert velem történt. Köszönöm.  
 
Csécsei Béla 
Meg fogom a Kapitány urat kérdezni, azaz továbbítom felé a kérést. A közbiztonsággal 
kapcsolatban öntől kaptam. Én ezt szoktam látni. Gyorsan meg lehet mondani, hogy mi az oka 
ennek. Csak nem hangzott el a kérdés. Kérdés ez a fénykép, vagy nem kérdés?  
 
Dr. Hollósi Andrea 
Bocsána,t Polgármester úr azzal kezdtem, hogy ez a hetedik felszólalásom a Tisztviselőtelep 
illetve a Golgota tér szemét-helyzete ügyében. Jegyző asszony emlékszik és alpolgármester úr is 
és írásban is leadtam már háromszor. Most csak egy emlékeztető fotót adok és azt mondom, hogy 
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tudom, hogy valami történik ez ügyben, de még nincs kész. És aztán most a közbiztonságról 
tettem föl kérdést. Köszönöm.  
 
A kérdésre választ ad: VIII. ker. Rendőrkapitány 
 
Csécsei Béla: 
Jó, a szó Kertészné Bródy Saroltát illeti.  
 
Kertészné Bródy Sarolta 
Köszönöm szépen a szót, én a múltkori testületi ülésen föltettem egy kérdést a Szentkirályi utca 
4. szám alatti ingatlannal kapcsolatban, ami július vége óta az építkezés megszűnt, illetve nem 
megszűnt, leállt. Én megkérdeztem Jegyző asszonyt és kaptam is egyébként a műszaki osztálytól, 
illetve a jegyző asszonytól levelet, melyben leírták, hogy ott folyamatban van egy építkezés, ilyen 
és ilyen szerződések vannak stb. stb. Ezt annak kapcsán is tettem, hogy mi van ezzel az 
építkezéssel, hogy a környező utcákban az addig ott betonkeverők és a különböző nagy gépek 
tönkretették az utca burkolatát. Na most én azt a választ kaptam, hogy leírták, hogy ki építkezik 
ott, és hogy területfoglalási engedélyük van. No, csak a területfoglalási engedély 2008. november 
1-ig tartott. Hiszen akkor abban a bizottságban, ahol én alelnök vagyok, egy fél évvel, 
háromnegyed évvel ezelőtt mi adtuk ki az engedélyt 2008. november 1-ig. Tehát 
területfoglalásuk már nincsen. Továbbra is a Trefort utca a másik irányból egyirányú, sem az 
építkezésnek, sem az építkezés folytatásának semmilyenfajta jele nem látható, hiszen az ott lévő 
gépet és minden egyebet elhurcoltak. Egyedül van egy hatalmas nagy toronydaru, az ÁCS-
gépnek a tulajdona, amit szintén rövid időn belül le fognak szerelni. Tehát valószínű, hogy 
finanszírozási okai vannak ennek a dolognak, hogy ez leállt. Ez mondjuk egy másik kérdés, az 
aszfalt és a burkolat ugyanúgy fennáll. Ugyanúgy a Szentkirályi 5. előtt hatalmas nagy mély 
gödör tátong a járdán, hangsúlyozom. Tehát ott sötétben egymás után potyognak az emberek, a 
víz megül benne, belelépnek, nem veszik észre, a babakocsik félreborulnak. A Trefort utcában 
szét van nyílva az aszfalt a rendelőintézettel szemben. Semmi ezzel nem történt. Engem ez nem 
elégít ki ez a válasz, hogy területfoglalási engedélyük van, és még szállítanak. Lejárt a 
területfoglalási engedély, munka nem folytatódik ott. És hogy ez a kötelezettség fennállt, hogy 
nekik az építkezés után helyre kell állítani az útburkolatot. Kérem szépen, ha az építkezés 4-5 
évig leáll, és nem történik semmi, akkor az ott lakók a környező utcákba, a Puskin utcában, 
Trefort utcában és a Szentkirályi utcában ezekben a borzalmas bukdácsoló utcákban fognak 
közlekedni. Én szeretném, hogy minél előbb erre megoldást találnánk. És a kárt, amit ott okoztak 
vagy az Önkormányzat vagy ez a cég, aki ezt megtette, vagy jogutódja helyreállítaná. Köszönöm 
szépen.  
 
A kérdésre választ ad: Vagyonkezelési Osztály, Gazdálkodási Osztály 
 
Csécsei Béla: 
A Jegyző asszony részére hangzott el a kérdésfelvetés. Írásban fog válaszolni. Dr. Dénes Margit 
alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Őt Dr. Révész Márta követi.  
 
Dr. Dénes Margit 
Köszönöm a szót. Az első kérdésem az lenne, hogy változtatott e a Hivatal, váltott-e valamilyen 
szakembergárdát. Mert az Asztalos Sándor utcai kátyúzás évek óta egy meglehetősen egyszerű 
lyuk-betömésnek minősült, azt most felváltotta két hete egy olyan rendszeres és módszeres és 

 28 



látszatra profi munka, ami megdöbbentett. És akkor szeretném visszajelezni, hogy ez a cég 
sokkal jobban csinálja, mint a korábbi évek óta akik dolgoztak.  
 
Ez az első, a második az kevésbé pozitív, azt szeretném megkérdezni, hogy mi akkor a teendő, ha 
a rendőrség kimegy, éppen aktuálisan drogoznak. A drogosok elfutnak, a drog ott marad, és 
akkor azt mondja a rendőr, hogy dobják a kukába. „A” variáció, hogy bedobják a kukába és 
kikukázzák, „b” variáció, hogy azért az alkalom szüli a tolvajt és karácsony előtt ez a kis plusz 
pénz, az nem jöhet olyan nagyon rosszul egyeseknek. Ne adjunk lehetőséget, arra hogy 
átmenetileg valaki dílerré váljon. Köszönöm.  
 
A kérdésre választ ad: JVK Kft., VIII. ker. Rendőrkapitány 
 
Csécsei Béla 
Az első kérdésnél a Hivatalt használta, mint kifejezés Alpolgármester asszony, de szerintem nem 
Hivatalnál van a feladat, most erről a Képviselő-testület döntött, inkább azt mondanám, hogy a 
kátyúzást megrendelő kapja meg a kérdést. Jó? Tudom, hogy ez a Vagyonkezelő lesz. Végre 
egyszer a Vagyonkezelő dicséretet hallhat. A másodiknál pedig a Rendőrkapitány úr fel 
továbbítjuk a kérdést úgyszintén. Dr. Révész Mártát illeti a szó, őt Falus Péter követi.  
 
Dr. Révész Márta 
Köszönöm szépen, nekem három kérdésem van. Az egyik a Nap utca világításával kapcsolatban, 
a Nap utcában a körút és a Kisfaludy utca között nincs közvilágítás. Mikorra lesz ezt 
visszaállítani vagy mi az oka, hogy nincs?  
 
A második kérdésem a burkolattal kapcsolatos, itt a Futó utca elején az apró köves kő elindult 
szanaszét a Horváth Mihály tér sarkánál, tehát mindjárt itt, ahogy elindulunk. Az lenne a 
kérdésem, hogy ez kinek a feladata ezt karbantartani, ellenőrizni, rendberakni, úgy tudom, hogy 
az Ötpacsirta utcában hasonló problémák vannak. 
 
A harmadik pedig a közterület-foglalással kapcsolatos. Itt az Önkormányzat előtt ugye elindult a 
szomszéd telken az építkezés, ha megnézzük, a járda fele le van zárva, a másik oldalról az 
autóknak a parkolás ki van jelölve, a kettő között kb. 25 centi különbség van. Tegnap reggel egy 
tolókocsis férfi próbált átjutni, de nem sikerült neki. Tehát én gondolom, hogy erre figyelemmel 
kéne lenni, mert itt kisbabákkal gondolom én, hogy babakocsival és egyáltalán közlekedni kéne, 
de itt probléma van a hellyel. Tehát ha valahol közterület-foglalást ad ki a Hivatal, akkor ezeket a 
szempontokat figyelembe veszi-e, vagy valaki megnézi-e, hogy ott az átjárás biztosítható legyen. 
Köszönöm szépen.  
 
A kérdésre választ ad: 1. pont - Vagyonkezelési Osztály 

2. pont – JVK Kft. 
3. pont – Vagyonkezelési Osztály 

 
Csécsei Béla 
Kezdjük visszafelé, közterület-foglalást nem a Hivatal dönti el, hanem egy bizottság dönti el. Ezt 
is minden bizonnyal az illetékes bizottság adta ki ezt az engedélyt és ilyen módon. Integet is az 
Osztályvezető úr, hogy igen, ők adták ki. De különben polgármester csak sürgős esetekben adhat 
ki most. Tehát azt, hogy miért ott kell keresni, hogy miért így van…  
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A Futó utca kövezete a mi dolgunk. Az önkormányzati dolog és a Vagyonkezelő a probléma 
gazdája. Az az elv van mögötte, hogy azért nem csináltuk meg, mert úgyis várható az építkezés, 
nehogy megcsináljuk, és az építkezés tönkretegye ezt a dolgot. Azt nem tudom, hogy van-e 
valamiféle kikötés építésigazgatási részről az úttal kapcsolatosan, mert az engedélyeket én nem 
látom. Ezt meg tudjuk kérdezni a hatóságtól, az hogy valami településfejlesztési megállapodás az 
meg nincsen, azt tudjuk jól, mert annak itt kellett volna eldőlnie. Az Ötpacsirta utca burkolatnál 
pedig az a vita folyamatosan már hosszú –hosszú év óta, több mint egy év óta. Hogy az egy 
fővárosi megrendelésre készült kivitelezés, a garanciája annak lejárt. A lejárt garanciájú nem 
miáltalunk megrendelt dolog helyrehozatala ki a fenének lesz a számlája? Ez az eldöntetlen 
kérdés, ami mögötte van. Részben az ottani közterületet foglaló vendéglátós vállalkozó az, aki 
lerakosgatta az Ötpacsirta utca és a Szabó Ervin tér sarkán a köveket vissza, de nem csak az 
Ötpacsirta utcában, mint ahogyan itt súgnak nekem, hanem bizony a Reviczky utcában is 
ugyanez a helyzet meg a Szabó Ervin téren is ugyanez a helyzet. Akkor én inkább azt mondanám, 
hogy kérjük a Hivatal állásfoglalását arról, hogy ebben a hülye helyzetben mi a teendő, Főváros 
által kiviteleztetett lejárt garanciájú, ám de tönkremenő útburkolattal gyalogos és közúti 
burkolattal. Akkor így köszönjük szépen. Falus Péternek, adom meg a szót.  
 
Falus Péter 
Köszönöm. Három apró dolog. A szokásosan évente besüllyed a Népszínház utca és a Teleki tér 
sarkán az úttest. Ezt még a Varga Kati 4-5-ször megcsináltatta, egyszer könyörgöm csináltasuk 
meg úgy, hogy 2 évig maradjon az aszfalt olyan.. . a Népszínház utca és a Teleki tér sarkán 
mindig mi csináltattuk.  
 
Csécsei Béla: 
A Népszínház utca nem is a miénk.  
 
Falus Péter 
Népszínház utca és a Teleki tér sarkán, a Teleki tér oldalán mindig mi csináltattuk meg. Miénk az 
a rész azért mondtam a G-Robyval szemben. A Teleki téri oldal persze.   
 
A másik pedig, megdöbbentő, hogy a Népszínház utcában igen megszaporodott a közhasznú 
járművek, villamosok, autóbuszok száma. Új autóbuszjárat van, 200 mit tudom én hányas új 
villamos jár reggel-este, a 62-es na most én már egyszer szóltam, hogy én úgy gondolom, hogy a 
Népszínház utcai villamos borzalmas állapotban van. Lyukas, ócska, kérdezem a Polgármester 
urat, hogy a Főváros, kérdezem egyáltalán a paraméterkönyv kiváló megoldásai között 
megnézették-e, hogy bírja-e a terhelést ez a sínhálózat végig. Erre kérdeznék egy választ. 
 
A harmadik pedig az egy probléma, hogy az Alföldi utcában egy 270 lakásos ház épült, ami szép 
gyönyörű az Alföldi sarkán az Erkel-ház. Ez egy csomó parkolási lehetőséget elvett, na most az 
építkezés során a ház Alföldi utcai oldalán kint volt a Megállni tilos-tábla, ami kinn maradt. Ma 
már a kutyát nem zavarja a megállás. Viszont állandóan ott bilincselnek joggal, mert ott a tábla. 
Kérném szépen, hogy nézzenek utána, hogy ez a kérdés feloldható-e, mert parkolni nem lehet, az 
is öt parkolót jelentene pluszban. Köszönöm.   
 
A kérdésre választ ad: 1-3. pont - Vagyonkezelési Osztály 
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Csécsei Béla: 
Kérdés kihez volt, mert el nem hangzott. Hivatal, jó. Csak legalább tudjuk, hogy kit piszkálnak 
éppen. További hozzászólási szándék nincsen, ezért az ülést 15 óra 31 perckor berekesztem.  
 
 
 
 
Budapest, 2008. december 1. 
 
 
 
 

dr. Xantus Judit sk. Csécsei Béla sk. 
Jegyző polgármester 
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	A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
	HATÁROZAT:
	623/2008. (XI. 26.)  1 IGEN 22  NEM  1  TARTÓZKODÁSSAL
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