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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. május 19-én 15.00 

órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 8. rendes üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Benga-Oláh Tibor, Bodor Gergely, Falus Péter, dr. Gotthard Gábor, 

Hantosné Kovács Krisztina, Hárs Gábor, dr. Hollósy Andrea, dr. 

Juharos Róbert, Kaiser József, Kardos-Erdődi Zsolt, dr. Kerekes Pál, 

Kertészné Bródy Sarolta, Kéri István, dr. Kocsis Máté, Lánczky 

Lászlóné, Lévai Gábor, Mitus Zsuzsanna, Pásztor Lászlóné dr., Petrák 

Lajos, dr. Révész Márta, Soós György, Takács Gábor, Tóth Krisztián, 

Varga István, Zentai Oszkár 

(összesen: 25 képviselő) 

 

valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, az 

intézményvezetőket, cégvezetőket, és valamennyi kedves vendégünket. A Képviselő-testület 

2010. évi 8. rendes ülését, mely az SZMSZ 10.§ - 12.§-ai alapján került összehívásra, 

megnyitom. Távolmaradását bejelentette Dr. Dénes Margit alpolgármester asszony és Németh 

Ottó képviselő úr, késését nem jelentette senki. Megállapítom, hogy jelen van 17 képviselő, a 

minősített szótöbbséghez 14 egybehangzó szavazat szükséges, az egyszerű szótöbbséghez 

pedig 9. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a következő, rendes 

képviselő-testületi ülés várható időpontja 2010. június 2., szerda 15 óra. Továbbá néhány 

egyéb ügyben is engedjék meg, hogy hadd tájékoztassam önöket. Megérkezett a 

Pénzügyminisztérium régen várt állásfoglalása a korábbiakban felmerült Áfa-kérdésekre. A 

Pénzügyminisztérium álláspontja szerint az önkormányzat törvényesen járt el. A képviselők 

asztalán megtalálható a röpirat ebben a témában. Továbbá látnak maguk előtt egy meghívót 

május 28-30. között zajló Ludovika Fesztiválra. A részletes programokat a szórólapon és a 

helyi lapokban olvashatják. Nagy öröm ez mindannyiunknak, hogy lassan a korábbi sok 

szervezés után résztvevői és szemtanúi is lehetünk ennek a hagyományteremtő céllal létrejött 

és támogatott fesztiválnak. Továbbá találnak az asztalukon egy kiadványt az Európa 

Belvárosa Program kulturális rendezvénysorozatáról. „A kultúra belvárosa: Palotanegyed” 

címmel az első Palotanegyed Fesztivál június 4-6. között lesz. Nagy tisztelettel köszöntöm a 

frakcióvezető urat is. Mindkét programra szeretettel várjuk a tisztelt képviselőket, továbbá a 

hivatal és az önkormányzat valamennyi dolgozóját. Ezúton tájékoztatom önöket arról is, hogy 

egy másik jelentős kulturális rendezvény, amelynek támogatásáról korábban döntöttünk, a 

képviselő-testületi vitánk után az illetékes ágazati minisztérium visszavonta azt a támogatást, 

még a most fennálló ügyvezető kormány, melyben a rendezvény megszervezésére ígért 

többmilliós minisztériumi támogatást. Bízunk benne, hogy ősszel mégiscsak megvalósulhat, 

és talán nagyobbra is sikerülhet, mint mi azt korábban terveztük. De szomorú tény, hogy ez az 

eredeti tervek szerint idén nyár elején nem fog megvalósulni. Továbbá ugyancsak szeretettel 

várjuk a tisztelt képviselőket június 1-én 17 órakor pedagógusnapra az Operettszínházba. 

Engedjék meg, hogy átadjam a szót Hárs Gábor képviselő úrnak, aki előzetesen jelezte 

felszólalási szándékát. Képviselő úr, parancsoljon. 
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Hárs Gábor 

Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt vendégek, ezzel a ritka 

műfajjal, a napirend előtti megszólalás műfajával én magam is ritkán élek, először és nagy 

esély van rá, hogy utoljára. Azért kértem szót, mert hát közismert, múlt héten hivatalos 

tájékoztatást is kaptunk, ha valaki nem vette volna észre, április 11-én és 25-én országgyűlési 

választások voltak, és május 14-én megalakult az új Parlament. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a 

Parlament új összetételben kezdi meg működését, hanem azt is jelenti egyben, ugyanazzal az 

aktussal, hogy a régi Parlament befejezte. Ennek vagyok én is az egyik szereplője abban az 

értelemben, hogy 8 év képviselőség után én is valóban elköszöntem a képviselőségtől. 

Tekintettel arra, hogy ez az első alkalom itt a képviselő-testületen, hogy erről szó essen, ezért 

vettem a bátorságot magamnak, hogy szót kérjek, és néhány mondatban szóljak a Képviselő-

testülethez és az itt megjelent vendégekhez. Először is szeretném megköszönni azt a 

lehetőséget, hogy 8 évig Józsefváros nagyobbik részének, 11. számú választókerületnek a 

képviselője lehettem. Szeretném elsősorban a választóknak megköszönni, akiktől kétszer 

kaptam erre bizalmat. Szeretném megköszönni annak a jelölőszervezetnek, Magyar 

Szocialista Pártnak, amelyik kétszer jelölt, és amelynek immár nem vagyok a képviselője, de 

ez a tény történelmi tény természetesen. Szeretném megköszönni egyben a Képviselő-

testületnek azt a támogatást, amelyet az országgyűlési képviselőségem alatt 3 összetételben is 

élvezhettem, hiszen 2002-ben még kettővel ezelőtti összetételben működött a Képviselő-

testület, és most, 2006-tól én is kettős minőségemben ebben részt vehetek. A képviselői 

tevékenység értékelése természetesen nem az én feladatom. Miután önmagam döntöttem úgy, 

hogy nem indulok el újra a képviselői mandátumért, ezért arra nem volt lehetőség, hogy 

megmérettessek, és éppen ezért ez most már a helytörténészek dolga lesz, hogy ezt 

megtegyék. Én azt tudom mondani, hogy tisztességgel, becsülettel végigcsináltam ezt a 8 

évet, megtettem mindent, ami tehettem Józsefvárosért, az országért. Nyilvánvaló, hogy 

politikai indíttatástól függően sokan sokféleképpen értékelik, én azt tudom mondani, ezt tiszta 

lelkiismerettel mondom, hogy mindig megtettem azt, amit meg lehetett tenni a körülmények 

figyelembe vételével természetesen. Azt is szeretném elmondani, hogy Józsefváros egy 

különleges hely abból a szempontból, hogy mindig, minden oldalról, minden irányból nézve, 

politikai irányból nézve billegő kerület volt. Hiszen hadd emlékeztessek arra, hogy előttem 

Juharos Róbert személyében FIDESZ-es képviselő volt, és utánam most már Kocsis Máté 

személyében ugyancsak FIDESZ-es képviselő van. Én arra büszke vagyok, hogy ebben a 

választókerületben mindezidáig egyetlen vagyok, aki két cikluson keresztül tehette ezt meg. 

Mindenkinek kívánom ezt egyébként, aki ezt ki tudja magának harcolni, és kiharcolják, és 

megkapja erre a bizalmat a képviselőktől. Azt szeretném mondani, végül is útravalóul, 

miközben gratulálok Kocsis Máténak, amit én megtettem most már 3 alkalommal egyébként, 

először, amikor polgármesterré választották, másodszor, amikor képviselővé választották, és 

ezzel tulajdonképpen ifjú utódommá lett, és most harmadszor, amikor azt a hírt olvastam, 

hogy bizottsági elnöki funkciót fog kapni, ha jól tudom, ez még egy procedúra után 

következik csak be, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság élén. Azt szeretném mondani, 

tisztelt polgármester, képviselő, elnök úr és kedves Máté, hogy ezt a hagyományt, azt a 

hagyományt, amit Józsefvárosban toleranciának nevezünk, mind politikai toleranciának, mind 

nemzetiségi, kisebbségi toleranciának, ezt a hagyományt folytassuk. Én igyekeztem folytatni 

mindazt, amit az előttem képviselői funkcióban volt Juharos Róbert tett. Volt egy-két olyan 

ügy, amiben másképp gondolkodtunk, másképp tettünk, meg hát a mögöttünk álló politikai 

erő másképp látta ezt a helyzetet, és nyilván ez most is be fog következni. De abban nem lehet 

változás, hogy mindannyiunknak Józsefvárost kellett és kell szolgálni, természetesen 

megfelelő összhangban az ország érdekeivel. És még hadd mondjam azt, hogy miután 

Józsefváros másfél választókerületből áll, és új képviselője van a 10-es választókerületnek is, 



 3 

aki, talán sokan nem tudják, hogy néhány évig egy osztályban nyomtuk az iskolapadot, 

Fónagy Jánossal, úgyhogy innen szeretnék akkor neki is gratulálni, és hasonlókat kívánni, 

mint amit Kocsis Máténak mondtam. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, hogy 

képviselő lehettem. És hát tekintettel arra, hogy az önkormányzati képviselőségem 

megmaradt, ezért nem búcsúszavakat mondtam most el, hanem köszönőszavakat. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük szépen, képviselő úr, a jószándékú, bíztató és elismerő szavait. Ekképpen én sem 

mondhatok mást, minthogy nagyon köszönjük az elmúlt 8 éves munkáját, és bízom benne, 

hogy rászolgálok nemcsak arra a bizalomra, amit a választók adtak, hanem arra is, amit 

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi tagja elvár tőlem. Annyi 

pontosítást hadd tegyek, hogy valóban így van, jó volt az értesülése a képviselő úrnak, hogy 

múlt pénteken a többi bizottsági elnökkel egyidejűleg nem szavazott a személyemről a 

Parlament, mert a nemzetbiztonsági „C” típusú átvilágításnak az eredménye addigra még nem 

volt meg, de e hét hétfőn ez megtörtént, és hétfő délután döntött erről a Parlament. Úgyhogy 

ekképpen szükséges lesz ennek a feladatnak is megfelelni, ami önmagában is egy szép és 

nagy és meghatározó feladat, ismerve ráadásul nemcsak Józsefváros, hanem az ország 

problémáit is. Annyit itt mindenképpen ígérni tudok önöknek, hogy ottani munkám során is 

azért nyilvánvalóan egyértelmű lesz, hogy mely városból juttattak az emberek mandátumhoz 

és mely városnak a szolgálata az elsődleges azon túl, hogy egy parlamenti feladat 

nyilvánvalóan országos hatáskörű feladatokat is ró rám, azon belül is a bizottsági elnökségi 

feladat még inkább. De minden eszközzel, ami rendelkezésemre áll majd, igyekszem 

méltóképpen elődeim hagyományát folytatni, Józsefváros érdekét valamennyi körülmény 

között szolgálni, és ehhez köszönöm a bíztató szavakat és köszönjük a hozzászólást. Átadom 

a szót Hollósy Andrea képviselő asszonynak, aki szintén előzetesen jelezte felszólalási 

szándékát. Parancsoljon, képviselő asszony. 

 

Dr. Hollósy Andrea 

Köszönöm szépen, polgármester úr. Úgy érzem, hogy elérkezett az idő arra, hogy a 

Józsefváros Egészségéért Alapítványt ismertessem a képviselőtársakkal és a jelenlévőkkel. Ha 

megengedik, akkor nagyon röviden az alapítvány első gondolatait ismertetem. Abból a 

tényből kiindulva, hogy ma Magyarországon jelentős különbség van a születéskor várható 

élettartamban, aszerint, hogy ki születik, a Józsefvárosban születni, Budapesten a legrosszabb 

életkilátásokat jelenti. Az itt születők várható élettartama nemcsak az európai uniós átlaghoz 

nem közelít, de a magyar átlagtól is jelentősen elmarad. Az egészségügyi ellátórendszer 

működésének tárgyi feltételei hiányosak. Az egészség megőrzésére és a betegellátás javítására 

szolgáló források szűkösek. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat működési színvonalának 

biztosításához szükséges a lakosság és a különböző vállalkozások anyagi támogatása is. Jelen 

alapítvány alapítója az előzőekben részletezett tényekből és az alapító okiratban 

meghatározott célokból kiindulva, a Polgári Törvénykönyvnek megfelelően, jogi személyként 

működő alapítványt hozott létre az alábbiakban részletezettek szerint:  

Alapító neve: Dr. Hollósy Andrea (lakcím) 

Alapítvány neve: Józsefváros Egészségéért Alapítvány. 

És akkor már csak az alapítvány tevékenységét és célját fogom önökkel ismertetni, hiszen az 

alapító okiratot, miként egy nyilvános alapítványnak, a polgármester úr titkárságán meg 

fogják találni. Aki tehát ezzel foglalkozni óhajt, az meg fogja találni az alapító okiratot a 

titkárságon. Az alapítvány tevékenysége és célja a Józsefvárosban élő lakosok egészségének 

megőrzése, egészségügyi ellátása, a szakellátás színvonalának növelése, az egészségügyi 

kultúra fejlesztése. E célok megvalósítása érdekében az alapítvány tevékenysége a következő: 

adományok gyűjtése, gyógyító, megelőző és szűrővizsgálatokat szolgáló támogatások 
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fogadása, pályázatokon való részvétel, kiadói tevékenység, konferenciák támogatása, oktatás 

támogatása, különösen elsősegélynyújtó tanfolyamok, életmód tanfolyamok, háztartási, 

iskolai balesetek megelőzésére vonatkozó oktatás támogatása, egészségügyi, sportnapok 

támogatása. Az alapítvány a feladatait elsősorban önkéntesek közreműködésével kívánja 

ellátni. Székhelye: Auróra utca 22-28., van kuratórium, ellenőrző bizottság. Az tette 

különösen aktuálissá ennek az alapítványnak most az ismertetését, egyrészt, mert a bíróság 

bejegyezte, elfogadásra került, másrészt az első adomány meg is érkezett az egészségügyet 

felügyelő alpolgármester asszony közreműködése által. Ez egy jelentős gyógyszeradomány, 

amelyet majd a háziorvosok közreműködésével ingyenesen a rászoruló betegek meg fognak 

kapni. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük szépen, képviselő asszony. Megkérném a tisztelt képviselőket, hogy kapcsolják be 

a szavazógépeket, merthogy kiegészültünk, ismét a létszámot meg kellene állapítani. 

Szerintem többen vagyunk, mint 22, de lehet, hogy tévedek. 14 egybehangzó szavazat 

szükséges a minősített szótöbbséghez és 12 az egyszerű szótöbbséghez. Az SZMSZ 18.§ (1) 

bekezdés értelmében tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 1 sürgősségi indítvány 

érkezett, sürgősség iránti kérelmet is kaptak a tisztelt képviselők, amelyet a 3/2-es számon 

javasolok napirendre venni: A Kisfalu Kft. Megbízási szerződésének elfogadása a 

Budapest VIII., Tavaszmező utcai közterület rekonstrukció műszaki ellenőri feladatokra 

és a fedezet biztosítása. A Képviselő-testület sürgősségi indítványról vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel határoz. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

156/2010. (V. 19.)  20 IGEN 0 NEM  4 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 

indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél: 

 

3/2. 

► 

A Kisfalu Kft. Megbízási szerződésének elfogadása a Budapest VIII., 

Tavaszmező utcai közterület rekonstrukció műszaki ellenőri feladatokra 

és a fedezet biztosítása 

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

20 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés 

és a 18.§ (7) bekezdés értelmében a meghívóban kiküldött – és az elmondottak szerint 

módosított – napirendi javaslat szavazása következik, egyszerű szótöbbséggel. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

157/2010. (V. 19.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 
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Napirend: 
 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

 
1.  Javaslat fellebbezések elbírálására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 

 

2.  Egészségügyi intézményvezető minősítése és teljesítményértékelése 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

3.  Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány megüresedett 

kuratóriumi helyének betöltésére, és az alapító okirat módosítására 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor - alpolgármester 

 

4.  Corvin Medical Kft. könyvvizsgálójának megválasztása a 2010. évi 

számviteli év vonatkozásában  
(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Berki J. János – Corvin Medical Kft. projekt igazgató 

  

5.  Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Kulturális és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

6.  Petrák Lajos Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbítása a Kisfalu 

Kft-nél 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  A Rév8 Zrt. helyzete, javaslat az egyes vagyongazdálkodási részfeladatok 

kiszervezésére és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) számú rendelet módosítására  
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Soós György – képviselő, FIDESZ-KDNP frakcióvezető 

          Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

2.  70 darab parkolóhely beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárása  

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 
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3.  Európa Belvárosa Program / 2009. október – 2010. március időszak 

beszámolója (Európa Belvárosa Budapest Program Megbízási Szerződés 

5.3 pontja alapján) 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 

 

 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 
 

1.  A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Seress Zoltán – Bárka Kft. ügyvezető igazgató 

 

2. 

► 

A Kisfalu Kft. Megbízási szerződésének elfogadása a Budapest VIII., 

Tavaszmező utcai közterület rekonstrukció műszaki ellenőri feladatokra 

és a fedezet biztosítása 

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Rendelet-tervezet a játéktermek és a kártyatermek létesítésének helyi 

szabályairól  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

2.  Javaslat a „Kerékpárosbarát Józsefváros” program elfogadására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

3.  Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítése 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

4.  A 2008. évi nyertes panelpályázatok (Tömő u. 32-38. Társasház és Tömő u. 

48-54. Lakásfenntartó Szövetkezet) Támogatási szerződéseinek 

jóváhagyása 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

5.  Javaslat a Rezső tér Bláthy Ottó utcai oldalán az útburkolat és a templom 

mögötti járda átépítésére 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó – JVK Kft. ügyvezető igazgató 
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5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a közoktatási intézményekben dolgozók jutalmazására és a 

pedagógusnapi ünnepség vendéglátására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

2.  Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Informatika a 

Nemzetvédelmi képzésben Alapítvánnyal 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Központi Stomatológiai Intézettel kötött szerződés módosítására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester 

 

2.  Kiegészítő támogatás a kerületi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 

ellátásához 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester 

 

3.  Átfogó értékelés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester 

 

4.  Javaslat Józsefvárosi gyermeknapi rendezvény támogatására  

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester 

 

5.  Roma közhasznú foglalkoztatás 

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Seress Zoltán – Bárka Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

7. Egyéb előterjesztések 
 

1.  Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettel 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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Dr. Kocsis Máté 

Ügyrendet kért, a szavazás lezárása után megkapja a frakcióvezető úr. 22 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Lévai Gábor frakcióvezető úré a szó, 

parancsoljon, ügyrendben. 

 

Lévai Gábor 

Köszönöm, a napirendhez lett volna. Szerettünk volna a napirendben egy olyan változtatást, 

de most már akkor mindegy, hogy a 2/1-es előterjesztést vegyük le a mostani napirendünkről, 

hiszen ez egy annál sokkal fajsúlyosabb előterjesztés, minthogy ezt itt az ülés napján 

mondjuk, 1 órakor az internetről le tudjuk tölteni. Ez egy sokkal fajsúlyosabb annál, hogy ezt 

így egy 3 perces átolvasás alapján felelősségteljesen eldöntsük. Igényeltünk volna itt egy 

előzetes egyeztetést, rengeteg jogi és szakmai kérdésünk lett volna, illetve van az anyaggal 

kapcsolatosan. Nem lehet így felelősségteljesen dönteni, ezért kérjük ennek az elnapolását, 

köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az a javaslatom, frakcióvezető úr, hogy a napirend tárgyalásánál, hogyha továbbra is 

fenntartják, akkor tegyenek ügyrendi javaslatot a napirend elhalasztására. Hozzáteszem 

egyébként, hogy világos politikai szándék mellett készült az előterjesztés már két héttel 

ezelőttre is, sőt, jóval előbb indultak az egyeztető tárgyalások, bizottságok tárgyaltak róla. Én 

magam inkább azon vagyok megdöbbenve és felháborodva, hogy a mai nap helyszíni 

kiosztással, név nélkül, módosító indítványokat kapunk az előterjesztéshez, és egészen 

szövevényes hivatali útra tévedt ez az előterjesztés, mind az előkészületi, mind pedig az 

elfogadás előtti szakaszában. Én ezt nem tartom egy szerencsés gyakorlatnak, és fontosnak is 

tartom itt elmondani, hogy azért az úgy nem fog működni, hogy olvasatlanul módosító 

javaslatokat tesznek a testületi ülés előtt úgy, hogy még név sincs és előterjesztő sincs ráírva, 

és még az sincs, hogy milyen módosító javaslat, tehát mely napirendhez módosító javaslat, ez 

sem került rávezetésre az anyagra. Úgyhogy ekképpen én maximálisan nem zárkózom el attól, 

amit a frakcióvezető úr kért, csak ügyrendi meg technikai okok miatt azt kérném, hogy tegye 

meg a javaslatát majd újra a napirend tárgyalásánál, hiszen a napirendet már elfogadtuk. Ha 

ez így önnek is megfelel, akkor kérem, hogy maradjunk ebben a mederben, és a napirend 

tárgyalásánál visszatérünk rá, és ki fogom fejteni a valós álláspontomat magáról az anyagról 

is, meg az előterjesztés óta történtekről is. Kezdjük el napirendjeink tárgyalását: 

 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
 

Napirend 1/1. pontja 

 Javaslat fellebbezések elbírálására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Elnézést kérünk minden nem képviselőtől, aki a teremben tartózkodik, de zárt ülés 

következik. 

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 158/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot az 1. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.  
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Napirend 1/2. pontja 

 Egészségügyi intézményvezető minősítése és teljesítményértékelése 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 159/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

 

Napirend 1/3. pontja 

 Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány megüresedett 

kuratóriumi helyének betöltésére, és az alapító okirat módosítására 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor - alpolgármester 

 

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 160/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot a 3. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

Napirend 1/4. pontja 

 Corvin Medical Kft. könyvvizsgálójának megválasztása a 2010. évi 

számviteli év vonatkozásában  
(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Berki J. János – Corvin Medical Kft. projekt igazgató 

  

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 161/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot a 4. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

 

Napirend 1/5. pontja 

 Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Kulturális és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 162/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot az 5. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend 1/6. pontja 

 Petrák Lajos Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbítása a Kisfalu 

Kft-nél 

(írásbeli előterjesztés)      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja 

értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 163/2010. (V.19.) 

sz. KT határozatot a 6. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

5 perc szünetet rendelek el. 

 

5 perc szünet 

 

Dr. Kocsis Máté 

Nyílt üléssel folytatjuk, következik: 

 

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 
 

Napirend 2/1. pontja 

 A Rév8 Zrt. helyzete, javaslat az egyes vagyongazdálkodási részfeladatok 

kiszervezésére és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) számú rendelet módosítására  
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Soós György – képviselő, FIDESZ-KDNP frakcióvezető 

          Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Pótkézbesítési kérelmet postázva kapták meg, plusz módosító javaslatot helyszíni kiosztással. 

A szünetben egyeztetések folytak az előterjesztéssel kapcsolatban, és az újonnan 

foganatosítandó politikai kultúra jegyében az ellenzéket a Képviselő-testületen kívüli 

egyeztetésekbe, illetve az azokról szóló javaslatait elfogadván megadom a szót Soós György 

frakcióvezető úrnak ügyrendben.  

 

Soós György 

Köszönöm a szót, polgármester úr. A 2/1-es előterjesztésemet, a Rév8 Zrt. helyzetét vissza 

kívánom vonni.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük szépen. Feltehetőleg az ebben található határidők miatt rendkívüli képviselő-

testület összehívására lesz szükség az elkövetkező egy héten belül. Ennek a pontos 

időpontjáról a képviselők nyilvánvalóan értesítést fognak kapni. Annyit szeretnék kérni 

valamennyi képviselő-és testületi tagtól, hogy ha van ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban 

javaslata, tekintettel arra, hogy nyitottak voltunk annak a testületen kívüli megtárgyalására, 

arra kérem, hogy ne a jövő héten a tárgyalási napon, az ülés előtt terjessze be, hanem addig 
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próbálják meg lefolytatni az ebbéli szükséges egyeztetéseket. 2/1-es napirendünk tehát nincs. 

 

Előterjesztő visszavonta. 
 

Napirend 2/2. pontja 

 70 darab parkolóhely beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárása  

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Pótkézbesítési kérelmet kaptak a képviselők. Az előterjesztést az illetékes bizottság 

megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja kiegészíteni? Nem kívánja, napirendi 

pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. 

A 2 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  19  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

164/2010. (V. 19.)  17 IGEN 0 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Képviselő-testület 393/2009. (X. 07.) számú határozata alapján elindított, 70 darab 

teremgarázs férőhely beszerzésére irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás során a 

közbeszerzés megkezdését követően beállott lényeges körülmény beállása miatt a 

Józsefvárosi Önkormányzat a szerződés megkötésére ill. a szerződés megkötése esetén 

annak teljesítésére nem képes, ezért az eljárást a Kbt. 92. § d) pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen határozat 1. pontja szerinti 

döntéséről tájékoztassa a Mega-Beva Kft-t.  

  

Felelős:  polgármester  

Határidő:  2010. május 31. 

 

Dr. Kocsis Máté 

17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 2/3. pontja 

 Európa Belvárosa Program / 2009. október – 2010. március időszak 

beszámolója (Európa Belvárosa Budapest Program Megbízási Szerződés 

5.3 pontja alapján) 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 
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Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja 

kiegészíteni? Nem kívánja, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? 

Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához 

egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

165/2010. (V. 19.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az „Európa Belvárosa Program” 2009. október – 

2010. március időszakra vonatkozó beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. május 19. 

 

Dr. Kocsis Máté 

22 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 
 

Napirend 3/1. pontja 

 A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Seress Zoltán – Bárka Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Tisztelettel köszöntjük az ügyvezető 

igazgató urat. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez? Nincs szóbeli 

kiegészítés, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ennek hiányában a 

napirendi pont vitáját lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához minősített 

szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

166/2010. (V. 19.)  20 IGEN 0 NEM  4 TARTÓZKODÁSSAL   

 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bárka Józsefvárosi és Színházi Kulturális 

Nonprofit Kft. 2010-es évi módosított üzleti tervét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kocsis Máté 

20 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 
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Napirend 3/2. pontja 

► A Kisfalu Kft. Megbízási szerződésének elfogadása a Budapest VIII., 

Tavaszmező utcai közterület rekonstrukció műszaki ellenőri feladatokra 

és a fedezet biztosítása 

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Plusz kaptak a képviselő hölgyek és urak sürgősség iránti kérelmet helyszíni kiosztással. Az 

előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e 

kiegészíteni? Nincs kiegészítés, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? 

Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű 

szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.  

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

167/2010. (V. 19.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező, Kisfalu 

Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat között 

kötendő megbízási szerződés-tervezetet jóváhagyja, és felkéri a polgármestert annak 

aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület a díjazás fedezeteként hitelt jelöl meg. 

 

3. A Képviselő-testület a 11605 cím kiadási előirányzatát – felújítás – megemeli 600 e Ft-tal, 

ezzel egyidejűleg a 11701 cím hitel előirányzatát is megemeli 600 e Ft-tal a Tavaszmező utca 

felújítása címén. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt előirányzatok 

módosításait a 2010. évi költségvetésről és a végrehajtási szabályairól szóló rendelet 

következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetője 

Határidő: 1., 2., 3. pontoknál azonnal, 4. pontnál a költségvetési rendelet következő 

módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

22 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

Napirend 4/1. pontja 

 Rendelet-tervezet a játéktermek és a kártyatermek létesítésének helyi 

szabályairól  

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről nincs kiegészítés. 

Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont 

vitáját lezárom. A 3 §-ból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 

Kérem, szavazzanak most.  

 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 

A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22 IGEN, 0 NEM, 0 

TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 23/2010. (V.21.) SZ. RENDELETÉT A JÁTÉKTERMEK 

LÉTESÍTÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. 

 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. 

 

Dr. Kocsis Máté 

22 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 4/2. pontja 

 Javaslat a „Kerékpárosbarát Józsefváros” program elfogadására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről nincs szóbeli 

kiegészítés. Felkérem a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökét, Kardos-Erdődi Zsoltot, hogy ismertesse a bizottság döntését, vagy esetleges módosító 

javaslatait. Elnök úr, öné a szó. 

 

Kardos-Erdődi Zsolt 

Köszönöm a szót, polgármester úr. A VKKB úgy döntött, hogy a határozati javaslatot 

kiegészítené egy ponttal, a többi változatlanul hagyása mellett. Ez pontosabban úgy szólna, 

hogy az eredeti 3-as pont lenne a 4-es, és egy új 3-as ponttal egészülne ki, amelynek a 

szövege: „Felkéri a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 

a feladattal kapcsolatos valamennyi közbeszerzési eljárásban a műszaki dokumentációt, 

tervezési programot előzetesen véleményezze.” Kérném a polgármester urat, hogy ezt fogadja 

be.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönöm, elnök úr, előterjesztőként befogadom a módosítást. Napirendi pont vitáját 

megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Kérdés, frakcióvezető úr? Is-is. Lévai Gábor 

frakcióvezető úrnak adom meg a szót, parancsoljon. 

 

Lévai Gábor 

Köszönöm szépen. Először is, nagyon örülünk, hogy van egy ilyen kezdeményezés. Mi ezt 

mindig is támogattuk, pláne a környezetbarát alternatív közlekedés ilyen formáját, ami a 

biciklizés vagy kerékpározás. Nekünk már régen ez az egyik ilyen heppünk most már több 
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éve, hogy tegyük elterjedtebb közlekedéssé a kerékpározást Józsefvárosban is. Viszont az 

anyagot átolvasva van rengeteg javítanivaló, illetve olyan, amit majd át kéne gondolni. A 

munkába itt is szívesen bekapcsolódunk, rengeteg olyan kérdésünk és ötletünk van, amit jó 

lenne majd beleépíteni. Többek között: hogyan tudjuk garantálni a kerékpártámaszok és az ott 

tárolt kerékpárok biztonságát, különösen éjszaka? Hogyan tudjuk garantálni a kerékpáros-

autós együttműködést a főútvonalakon? Így például mikor kerülhet sor a Múzeum körút és az 

Orczy tér kerékpársávjainak összekötésére? Erre mi már javasoltunk egyébként többször, 

kampányban is Baross utcai biciklisáv kialakítását, és ennek érdekében ugye jó lenne, 

mondjuk a Fővárosi Közgyűléssel is együttműködni. Ezen is érdemes lenne elgondolkozni és 

erről talán egy picit vitatkozni is. Meg kell nézni, hogy hogyan ösztönözzük Józsefvárosban 

működő éttermeket, kocsmákat, boltokat, szállodákat, satöbbi, hogy kerékpártámaszokat 

létesítsenek az intézményeik előtt, vagy esetleg benne. Illetve hogyan tudjuk ösztönözni több 

józsefvárosi kerékpárkölcsönző létrejöttét meg kialakulását? Sok-sok kérdésem lehetne még, 

de azt hiszem, a lényeg ebből is kiérződik, hogy támogatjuk, nagyon örülünk, hogy az ilyen 

irányú kezdeményezésünket végül is áttételesen, de fölkarolta a FIDESZ. Nagyon szívesen 

segítünk ebben hosszabb távon, abszolút politikamentesen azért, hogy minél előbb tudjunk 

zöldülni. Köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. További kérdés, hozzászólás? Ennek hiányában a 

napirendi pont vitáját lezárom. A 4 pontból álló, módosított határozat elfogadásához egyszerű 

szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

168/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. a mellékletben található „Kerékpárosbarát Józsefváros” című fejlesztési javaslatokat 

tartalmazó tanulmányt elfogadja, annak megvalósítását támogatja. 

 

2. a./ az 1. pontban elfogadott javaslatok 1. ütemének megvalósítására 10.000 e Ft 

összeget biztosít. A 11107-01 címen belül az általános tartalék előirányzatából 10.000 

e Ft-ot a zárolás alól felold és ugyan ezen összeggel csökkenti. A 11601-02 cím kiadás 

felhalmozás előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli. 

b./ felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási 

szabályairól szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe. 

 

3. Felkéri a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 

a feladattal kapcsolatos valamennyi közbeszerzési eljárásban a műszaki 

dokumentációt, tervezési programot előzetesen véleményezze. 

 

4. felkéri a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot, hogy a következő feladatok vonatkozásában külön-külön döntsön a 

közbeszerzési eljárás kiírásáról: 

a.) tervezési feladatok 
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 az egész kerületre vonatkozó tanulmányterv arról, hogy hol lehet kétirányú 

kerékpár közlekedés; 

 a kiválasztott utcákra, a kétirányúsításra vonatkozó forgalomtechnikai terv 

utcaközönként pályáztatva; 

 kerékpártárolók forgalomtechnikai terve. 

b.)  kivitelezés 

 a kétirányúsításra javasolt utcák terv szerinti kitáblázása, felfestése; 

 kerékpártárolók beszerzése; 

 kerékpártárolók terv szerinti elhelyezése. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1., 3., 4. azonnal, 2. következő költségvetési módosítás 

 

A 168/2010. (V.19.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 4/3. pontja 

 Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítése 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről szóbeli kiegészítést nem kívánok 

tenni. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Napirendi pont vitáját 

lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

169/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt 

tartalmát megismerte. 

 

A Közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” 

(KMOP-2009-2-3-1/A) című komponense keretében benyújtásra kerülő, „Budapesti 

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-1f-2009-

0001 jelű projektjavaslat kapcsán a projektjavaslat benyújtásához, annak végrehajtásához és a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi 

aktiválásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását a 36495, a 36559/11, és a 36732 helyrajzi 

számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata megadja. 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata úgy dönt, hogy a fenti 

ingatlanokat az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és 

üzemeltetésének céljára a Parking Kft. rendelkezésére bocsátja.  
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata vállalja, hogy nem tesz olyan 

intézkedést, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének 

végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb 

kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 4/4. pontja 

 A 2008. évi nyertes panelpályázatok (Tömő u. 32-38. Társasház és Tömő u. 

48-54. Lakásfenntartó Szövetkezet) Támogatási szerződéseinek 

jóváhagyása 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről kiegészítésem nincsen. Napirendi 

pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. 

A 2 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

170/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest VIII. 

kerület, Tömő utca 32-38. Társasház között létrejött, a 36139/1 helyrajzi számú 

lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati támogatására vonatkozó legfeljebb 

24.458.660 Ft összegű Támogatási Szerződést jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. június 15. 

 

2. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest VIII. 

kerület VIII/4. Lakásfenntartó Szövetkezet (Tömő utca 48-54.) között létrejött, a 

36139/8 helyrajzi számú lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati támogatására 

vonatkozó legfeljebb 1.377.300 Ft összegű Támogatási Szerződést jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. június 15. 
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Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 4/5. pontja 

 Javaslat a Rezső tér Bláthy Ottó utcai oldalán az útburkolat és a templom 

mögötti járda átépítésére 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó – JVK Kft. ügyvezető 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 

kívánja-e kiegészíteni? Nem kívánja kiegészíteni, napirendi pont vitáját megnyitom. 

Kérdések, hozzászólások? Is-is, Lévai Gábor frakcióvezető úré a szó. 

 

Lévai Gábor 

Köszönöm szépen, most kérdésem nincs. Az előterjesztés kapcsán mi nem nagyon gondoljuk 

azt, hogy feltétlenül szükséges lenne egy olyan, forgalom növekedésével járó és ezáltal a 

Tisztviselőtelep nyugalmát megzavaró parkolóhely fejlesztési beruházásra, mint ami itt le van 

írva az előterjesztésben. Ugye a korábbi törekvéseink is, ennek következtében a 

forgalomtechnikai intézkedések is mind-mind-mind arra mutattak, hogy a Tisztviselőtelep 

védett legyen az átmenő forgalomtól, zaj-és légszennyezés terheléstől. Ez pillanatnyilag nem 

ezt jelenti, amit ebben olvasunk. Ellenben a kerületnek más részein sokkal nagyobb szükség 

lenne például járdák felújítására, és a fent említett parkolási fejlesztésre fordítandó keretből 

inkább azt javasoljuk, hogy a kerület más részein próbáljuk megjavítani a járdákat, kátyúkat, 

mindazt, ami problémák vannak. Azt is tudjuk, persze azt látjuk, hogy ezek a fejlesztési 

költségek parkolási díjból meg tudnak akár 1 év alatt is térülni, de az előbb említett okok 

miatt nem tartjuk ezt célszerűnek. Itt javasolnám azt is, hogy szeretnénk, hogy kezdődjön 

egyeztetés egy átfogó olyan tervről, ami a kerület alkalmas részeit vizsgálná meg, hogy hol 

lehet parkolás fejlesztést végrehajtani. Ezért nem támogatjuk majd mi ezt az előterjesztést, 

köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Hozzászólásra megadom a szót Falus Péter képviselő úrnak, parancsoljon. 

 

Falus Péter 

Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakorlatilag egy részét Lévai képviselőtársam elmondta. Azért 

én szeretnék hallani valamit ennek az előterjesztésnek kapcsán a kerület többi részéről. 

Vannak elképzeléseink, én ismerem a Bláthy utcát természetesen, de nem ajánlom a Vay 

Ádám utcában való közlekedést gépkocsival, az Alföldi utca tavaly még transz-szálló oldalán 

lévőt, ez a Bláthy ezekhez képest nincs olyan rossz állapotban. Lehet mondani igen, nem, de 

az tény, én azt szeretném, ha kapnánk bármilyen felvilágosítást most, hogy hogy állunk 

elképzelésileg a többi utcánknak a felújításával. Ez a két általam említett utca évek hosszú 

sora óta mindig kikerül a felújítandó területről. Köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Azon túl, hogy nem értem, hogy miért mostohagyerek önöknél a Tisztviselőtelep, megadom a 

szót Morvai Ottó ügyvezető igazgató úrnak.  
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Dr. Morvai Ottó 

Köszönöm a szót, elnök úr. A felvetésre válaszolva, a Bláthy Ottó utcában a parkoló 

tulajdonképpen azért készül, mert ez egy 16 méteres szélességű út, itt valamit kell csinálni. 

Vagy zöld övezetet tennénk be, de akkor azt állandóan karban kéne tartanunk, ezáltal a 

költségek állandóan növekednének, a szűkös keret erre nem tesz lehetőséget. A Falus úrnak a 

kérdésére, hogy miért pont a Bláthy utca az az utca, amit föl kéne újítani, rettenetes állapotban 

van a Bláthy Ottó utca és az Alföldi utca is, itt el kellett dönteni, hogy melyik utcához fogunk 

hozzá először. Tulajdonképpen a közmeghallgatáson tettünk itt egy ígéretet arra, hogy ezt az 

utcát ebben az évben fel fogjuk újítani, és ezért esett erre a választás. Tulajdonképpen ez az 

utca igen leterhelt abból a szempontból, hogy ott épültek új nagy irodaházak, és rengeteg autó 

parkol ott. Nem tudom, hogy ki járt azon az utcarészen, szükség van ott parkolóra, mert már 

így sem tudnak megállni, mert egymás hegyén-hátán állnak ott az autók, fölállnak a 

zöldterületre is. Valahogy meg kéne oldani ezt a problémát, és ezért gondolunk arra, hogy a 

Bláthy Ottó utcát ilyen szinten, parkolókkal kiegészítve fogjuk elkészíteni.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Dr. Hollósy Andrea képviselő asszonynak adom meg a szót.  

 

Dr. Hollósy Andrea 

Köszönöm szépen, polgármester úr. 2006. ősze óta, képviselőtársaim biztos emlékeznek, 

gyakorlatilag havonta tettem fel az első két évben képviselői kérdések során azt, hogy mikor 

lesz a Bláthy Ottó utcában rend. És egyszer volt egy kellemetlen magánjelenet is ez ügyben. 

Egy lakó képviselő-testületi ülésen interveniált a saját házának tönkremenése ügyében. Az én 

fogadóóráim 3 éve gyakorlatilag erről az utcáról szólnak, meg arról, hogy a népligeti 

buszpályaudvar autóbuszai itt parkolnak, pöfögtetik a járműveiket, télen itt melegednek, 

pihennek, satöbbi. Ezt mindenképpen meg kellett oldani. És amit Morvai úr mond, a MÁV-

székház és több nagy irodaház megnyitásával tűrhetetlenné vált a helyzet. A Villám utca úgy 

néz ki, hogy alig lehet elmenni. Mindkét oldalon parkolnak, sőt, ferdén parkolnak, a Villám 

utca gyakorlatilag használhatatlan. Mindenképpen nagyon indokolt, én a magam részéről ezt 

maximálisan, nagy örömmel üdvözlöm. Köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Megadom a szót Falus Péter képviselő úrnak, parancsoljon. 

 

Falus Péter 

Köszönöm szépen, csak szeretnék tisztázni valamit, polgármester úr, az önöknek mi a bajuk, 

vagy valami hasonló szót használt, a Tisztviselőteleppel. Szeretném mondani, nekem semmi 

bajom nincs, sőt nagyon kedvelem, szeretem. Az, hogy egy utca rossz vagy rosszabb, ezt nem 

lehet fokozni, pocsék ez is, pocsék az is. Én arra szeretnék választ kapni, hogy van-e valami 

teoretikus a JVK-nak és erre nem kaptam választ, hogy melyik az az utcasorozat, amit szép 

sorban rendbe hozunk. Neked igazad van, tényleg 2006. óta mondod, én is többször 

elmondtam, más képviselők is a közép-Józsefvárosban borzalmas utcák vannak, rendbe 

kellene hozni mindet. Ezért szeretném tudni, hogy van-e elképzelésünk rá. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Megadom a szót Morvai Ottó úrnak a JVK Kft. részéről, parancsoljon. 

 

Dr. Morvai Ottó 

Köszönöm a szót, elnök úr. Hát ez pénz kérdése. Tulajdonképpen nekünk van koncepciónk, le 

is raktuk, és fölmértük a kerület úthálózatát. Olyan mennyiségű pénz kéne, hogy igazából 
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valami meginduljon, évek óta el voltak hanyagolva az utak, ezek csak rosszabbak lettek. Itt 

építkezések folynak, nagy teherautókat beengedtek, rettentően tönkrementek az utak. Ha a 

testület ad nekünk pénzt, természetesen megcsináljuk az összes utat. Én kérem arra, a 

Képviselő-testületet, hogy jövőre nézve nagyobb összeget szavazzon meg. 20 millió Ft-ot 

kaptunk ebben az évben a kátyúzásokra. Ez a pénz az egész évre, az egész kerületre 

vonatkozik. Felújításra kaptunk 55 millió Ft-ot, ezt elköltöttük most erre a Bláthy Ottó utcára. 

Én nem tudok tervezni anélkül, hogyha nem adnak mellé fedezetet. Természetesen terveink 

vannak, ha szükséges, azt a testület elé is tudjuk terjeszteni, de fedezetet kéne hozzá 

biztosítani. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük. Megadom a szót Lévai Gábor frakcióvezető úrnak, parancsoljon. 

 

Lévai Gábor 

Köszönöm szépen. Az előbb már ugye jeleztem, hogy mi itt a parkolóhely létesítését nem 

támogatjuk, de azért egy pár dolgot tisztázzunk. Ugye itt az útépítőnek, tehát, aki tönkretette 

az utakat, az odavezetőt, annak kötelessége helyreállítani, egyszer. De az benne van a 

szerződésben, hogy mindazt az utat, amit ő föltúr, azt neki helyre kell állítania. 

Parkolóhelyeket nem kell létesítenie. De, ha most én jól értettem Morvai Ottó szavát, akkor 

azért létesítünk parkolóhelyeket, hogy az ott megnövekedett gépkocsi forgalommal vagy 

parkolóigénnyel jelentkező irodaházaknak kielégítsük azon vágyát, hogy tudjanak parkolni, 

akkor ezt sürgősen javaslom nem elfogadni. Vagy megnézzük, hogy mivel tudnak 

hozzájárulni ezek az intézmények ahhoz, hogy mi itt egy ilyet kialakítsunk, vagy egyébként 

ezt a pénzt fordítsuk igenis a többi kátyúzási munkára, amit mi most itt parkolóhelyek 

létrehozására fordítanánk.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönjük. Engedjék meg, hogy magam részéről is hozzászóljak a vitához, picit képbe hozva 

önöket. A Tisztviselőtelep és Bláthy utca és egyáltalán az egész környéknek a parkolási 

gondjainak tekintetében ma már látszik, főleg az elmúlt 2-3 évben, mióta az irodaházak és a 

környékbeli intézmények megnyitottak, tekintettel arra is, hogy a Heim Pál Kórház közelsége 

és az ott gyakran tartott szakmai konferenciáknak a sokasága odáig vezetett mára, főleg 

mondom, az elmúlt 2-3 évben elindult folyamatok következményeképpen, hogy a 

Tisztviselőtelep nemhogy parkolhatatlan, hanem élhetetlenné is vált. Ami tovább ront a 

helyzeten, hogy az M5-ös autópálya gyakorlatilag a Tisztviselőtelepbe ütközik bele, ekképpen 

mint utolsó, nem fizetős zónát egyfajta P+R parkolóként használják a Szegedről, 

Kecskemétről és mondjuk Dabasról jövők. Ott leteszik az autót és metróval mennek tovább a 

városba, intézni az ügyeiket. Igazából önmagában ez még nem adna választ a frakcióvezető 

úrnak arra a kérdésére, hogy miért biztosítunk nekik további parkolóhelyeket. Nem nekik 

biztosítjuk a parkolóhelyeket, hanem megpróbáljuk olyan struktúrában elhelyezni az oda 

beérkező autókat, lévén egyébként, hogy fizetős parkolási övezetté még nem válhat a 

Tisztviselő, ehhez is majd a Fővárossal kell egy szoros együttműködés, és majd a Képviselő-

testületben helyet foglaló egy szem fővárosi képviselőnket meg is fogjuk arra kérni, hogy 

ottani részről, mi pedig itt magunk részéről biztosítsuk, hogy a belátható időn belül 

koncepcionálisan fizető övezet lehessen a Tisztviselőtelep. Ezzel egyébként megoldhatjuk 

ezeket az oda érkező parkolóproblémákat is. Ez persze nem zárja ki, és nem is fogja kizárni 

soha azt, hogy az M5-ös autópályáról Tisztviselőtelepig érkező magyar adózó polgárok ott 

megálljanak, de ahhoz, hogy nekünk ott jelentős parkolási bevételünk legyen, ehhez nekünk 

ki kell alakítanunk hosszútávon parkolókat. Tehát, a válaszom az frakcióvezető úrnak, hogy 

ez koncepcionálisan olyannyira át van gondolva, hogy rövidtávon is rendezi a Tisztviselőtelep 
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élhetetlen körülményeit, hiszen több parkolóhelyet biztosít. Nem mondom, hogy ettől válik 

majd élhetővé, de egészen más lesz a helyzet. Rendkívül sok lakossági konfliktus ered abból, 

hogy nem találnak parkolóhelyet most már Tisztviselőtelepen, sem az ott lakók, sem az oda 

érkezők, ekképpen kapukihajtókba meg bejárókba állnak be, számtalan bosszúságot okozva 

az ott lakóknak, és számtalan munkát okozva a közterület-felügyelőinknek. Tehát, a 

parkolóhelyek létszámának bővítése a Tisztviselőtelepen rövidtávon is valamelyest orvosolja 

a problémát. Hosszútávon pedig lehetővé teszi azt, hogy miután bevezetésre kerül és bővítésre 

kerül a parkolási övezet, bevezetésre kerül a parkolási díj, nyilván ez ebben az évben nem tud 

megvalósulni, akkor is több bevételt remélhetünk, hiszen több, általunk fenntartott és 

karbantartott és takarított és minden egyéb parkolási követelménynek megfelelő, vagy 

parkoltatási követelménynek megfelelő feltételnek eleget fogunk tenni, ekképpen tudjuk 

közterületeink hasznait ott is továbbiakban a jövőben szedni. Tehát, én azt gondolom, hogy a 

rövid-és hosszútávú céljaink mind-mind egybeesnek azzal, hogy a Bláthy Ottó utca legyen 

most ekképpen kialakítva. Arról nem is beszélve, hogy – ahogy Hollósy képviselő asszony is 

elmondta, - nagyon erős lakossági igény jelentkezett már ez irányban. Az, hogy van-e 

prioritási sorrend, hát természetesen van. Mindent meg kell csinálni a kerületben, ha jól 

nézzük. Azt is tudjuk, hogy az utak állapota az elmúlt évtizedekben, mondhatjuk nyugodtan, 

nem nálunk, hanem egész Budapesten elég elhanyagolt állapotban volt, és azt is tudjuk, hogy 

ezeknek a felújítása nem két nap lesz. És főleg az idei költségvetésünket ismerve, ahogy 

Morvai úr jelezte, hogy szeretnének jövőre több pénzt, nyilvánvalóan ez így van, de a 

költségvetés elfogadásánál, biztos emlékeznek rá, elmondta, hogy az idei költségvetésünk 

sajnos a minket terhelő közel 800 millió Ft-os megszorítások miatt nem annyira szólhat a 

küllemünk megújításáról, mint inkább arról, hogy az általunk nyújtott, lakosság felé 

szolgáltatott intézményeinket vagy szolgáltató intézményeinket és azokat a juttatásokat, 

amelyekben Budapest leghátrányosabb részein élőket részesítjük, tudjuk segíteni. Tehát 

mögéjük, az emberek mögé tettük be az idei költségvetésünk jelentős részét, és nem az 

útfelújításba. Ekképpen egyébként meghallottam én az üzenetet, hogy kevés az 55 millió Ft, 

csak ebből ne várjanak a tisztelt képviselők csodát. Tehát, koncepcionálisan természetesen 

van, diszkréten és legnagyobb tisztelettel jelzem meg egyébként, hogy teljes jogú 

képviselőként javaslatot is tehet előterjesztés formájában frakcióvezető úr erre, de higgye el, 

hogy azért ezek átgondolt lépések. Magunk részéről ezt a kevés pénzt megpróbáljuk a lehető 

leghatékonyabban, és mind a két cél figyelemben tartásával elkölteni, a rövidtávú és a 

hosszútávú koncepcionális cél figyelembe vételével. Szerintem itt, ebben az előterjesztésben 

ez történik. További kérdés, hozzászólás? Ennek hiányában napirendi pont tárgyalását 

lezárom. A 6 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

171/2010. (V. 19.)  21 IGEN 3 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő –testület úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a balesetveszélyes útszakasz és járda helyreállításához úgy, hogy a Rezső tér 

Bláthy Ottó utcai oldalán az Elnök utcától a tér széléig a járdák mellett 45 vagy 90 fokos 

felállással 86 db. nagykockakő burkolatú parkoló létesüljön. A gépkocsi közlekedésre 

szolgáló útfelület két forgalmi sávval hengerelt aszfalt burkolattal, süllyesztett szegélyek 

között épüljön meg. Elején és végén forgalomcsillapító küszöbbel, a Győrffy I. utca 
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torkolatában kiemelt gyalogos átvezetéssel. A templom oldalán lévő járda (sétány) színes 

térkő burkolattal kerül újjáépítésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a csatornázási munkák befejezését követően 

 

2.) a 86 db. parkolóhely új beruházásként történő megépítésének költsége 51,6 millió forint, 

melynek fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat a kiadás 11107-02 cím 

felhalmozási céltartalék előirányzaton belül parkolási megváltás előirányzatát 51,6 millió 

forinttal csökkenti és a zárolás alól feloldja, valamint a kiadás 11601-02 cím felhalmozási 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.  

 

3.) a Rezső tér Bláthy O. utcai oldalán gépkocsi közlekedésre szolgáló útfelület létesül két 

forgalmi sávval 6,0 m széles hengerelt aszfalt burkolattal, süllyesztett szegélyek között. 

Megépítésének költsége 18 millió forint, mely összegből várhatóan 9 millió forintot tesz ki a 

COLAS-ÁLTERRA általi helyreállítási költség. A Rezső téri templom oldalán lévő járda 

(sétány) felújítása, térkő burkolattal 5,4 millió forint. A munkálatok összesen a bonyolítási és 

egyéb költségekkel együtt 22,5 millió forint fedezete az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésében a 11605 cím hitelből megvalósítandó útfelújításra jóváhagyott keret. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) felkéri a JVK. Kft-t, hogy a BFFH Közmű ügyosztályával, a beruházást vezető FCSM Rt.-

vel, illetve a 2000 mm-es szennyvíz fővezeték építésének kivitelezőjével a COLAS-

ALTERRA-val folytasson le tárgyalást az általuk felbontott útburkolat helyreállításának olyan 

konstrukciójáról, melyben a Rezső téri munkálatok kivitelezője végzi el a helyreállítást, a 

csatornaépítés kalkulációjában a helyreállításra betervezett költségkeretből. 

 

Felelős: polgármester és JVK Kft. 

Határidő: azonnal 

 

5.) felkéri a GKKPEB-et, hogy a munkálatok kivitelezésére a közbeszerzési, konzultációs 

eljárást folytassa le. Felkéri a polgármestert, hogy a konzultációs eljárás befejezését követően 

a Rezső tér Bláthy Ottó utcai oldalán az Elnök utcától a tér széléig és a templom oldalán lévő 

járda (sétány) munkálataira a szerződést kösse meg. 

 

Felelős: polgármester és a GKKPEB elnöke  

Határidő azonnal 

 

6.) felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

rendelet következő módosításánál a határozat 2. pontjában foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: költségvetés következő módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

21 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 
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5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

Napirend 5/1. pontja 

 Javaslat a közoktatási intézményekben dolgozók jutalmazására és a 

pedagógusnapi ünnepség vendéglátására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről kiegészíteni nem kívánom. Napirendi 

pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Is-is, Bodor Gergely képviselő úrnak 

adom meg a szót, parancsoljon. 

 

Bodor Gergely 

Köszönöm, polgármester úr, hozzászólás lenne. A tegnapi bizottsági ülésen az iskolaigazgatói 

munkaközösség részéről felmerült egy módosítási kérés, amit ismertetnék. Ez a határozati 

javaslat 1-es pontjának a végére vonatkozna, mégpedig az utolsó mondat, ami eredetileg úgy 

hangzik, hogy a jutalom összege nem lehet magasabb, mint a közalkalmazott kétheti 

illetménye. Azt javasolják, hogy a jutalom összege összességében nem lehet magasabb, mint 

az intézmény közalkalmazottainak kétheti illetménye. Ami reményeink szerint azt 

eredményezné, hogy nagyobb differenciálási lehetőséget kap az igazgató, ez pénzügyileg az 

önkormányzatnak semmilyen plusz költségébe nem kerül. Én ezt a magam részéről kérném, 

hogy esetleg a polgármester úr az előterjesztésébe fogadja be. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Magam részéről befogadom a módosító javaslatot. Dr. Kerekes Pál elnök úr, parancsoljon. 

 

Dr. Kerekes Pál 

Köszönöm. Itt elég nagy vita alakult ki erről az előterjesztésről, de hát így ez most 

rendeződött, úgyhogy ez így megoldódott, mert többféle javaslat merült föl. Csak 

mindenképpen szeretnék utalni arra, hogy itt látszik, hogy a Lakatos Menyhért Általános 

Iskola és Gimnáziumnak ugye itt nincs megtakarítása. Itt ül az igazgató úr is, ott is elhangzott 

a bizottsági ülésen, ez azért van, mert tudjuk, hogy volt az a munkaügyi per, és annak a 

következményeként a bérek megtakarítása erre ment el. Tehát, tulajdonképpen itt most egy 

olyan helyzet állt elő, hogy nem tudunk jutalmat adni azoknak a dolgozóknak, akik ott 

dolgoznak, holott hát nem az ő hibájukból, vagy pedig, hogy kevesebbet dolgoztak vagy 

valami más oka lenne ennek. Úgyhogy ezt most csak jelezni szeretném, és hát remélem, hogy 

sikerül erre majd valamilyen megoldást találni, ha nem is most ebben az előterjesztésben.  

 

Dr. Kocsis Máté 

Köszönöm szépen, napirendi vita zajlik. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont 

vitáját lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 

Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

172/2010. (V. 19.)  24 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben az 

eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmegtakarítása terhére 

pedagógusnap alkalmából a közalkalmazottak részére jutalom kerüljön kifizetésre. A 

jutalom összege összességében nem lehet magasabb, mint az intézmény 

közalkalmazottainak két heti illetménye. 

 

2. a kerületi pedagógusnapon a közalkalmazottak köszöntéséhez 250.000 Ft-tal hozzájárul. 

 

3. a 2. pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 címen belül a polgármesteri saját keret dologi 

előirányzatát 250.000 Ft-tal csökkenti, egyidejűleg a kiadás 11104 cím dologi 

előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2010. évi költségvetésről és 

végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1., 2. pont esetében azonnal 

     3., 4. pont esetében az önkormányzat költségvetésének legközelebbi módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

Napirend 5/2. pontja 

 Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Informatika a 

Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvánnyal 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Pótkézbesítési kérelmet kaptak a képviselők postázva. Az előterjesztést az illetékes 

bizottságok megtárgyalták. Nagy szeretettel köszöntöm Dajka Henriettet, a Zrínyi 

Nemzetvédelmi Egyetem munkatársát. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, 

hozzászólások? Ennek hiányában napirendi pont vitáját lezárom. A 2 pontból álló határozat 

elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.  

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

173/2010. (V. 19.)  19 IGEN 0 NEM  5 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. támogatja az Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítványt (INKA) 5. 000 e Ft-tal, 

azaz ötmillió forinttal, amelyet az alapítvány a Ludovika Fesztivál szervezésével járó 

feladatok elvégzésére használhat fel. 
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2. felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kocsis Máté 

19 igen, 0 nem, 5 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik: 

 

6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
 

Napirend 6/1. pontja 

 Javaslat a Központi Stomatológiai Intézettel kötött szerződés módosítására 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Előterjesztő képviseletében illetékes 

Egészségügyi Iroda vezetőjét megkérdezem, kívánja kiegészíteni? Nem kívánja kiegészíteni, 

napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont 

vitáját lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 

Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

174/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

 

1. a 418/2009. (X.07.) számú határozat 2. pontját visszavonja, tekintettel arra, hogy 

közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. 

 

2. az 549/2009. (XII.16.) számú határozatának 1. pontját módosítja az alábbiak szerint: 

a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézettel felnőtt és ifjúsági fogorvosi 

ellátásra (kötelező önkormányzati feladat) 2007. évben kötött megbízási szerződést és annak 

2009. december 22. napján kelt módosítását 2010. június 01. napjától határozatlan időtartamra 

– tartós kötelezettségvállalással, évente 18.000 e Ft összegben – módosítja az előterjesztés 5. 

számú mellékletét képező tartalommal. 

 

3. felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok esetében azonnal 

                3. pont esetében 2010. június 01. 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Következik: 
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Napirend 6/2. pontja 

 Kiegészítő támogatás a kerületi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 

ellátásához 

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Pótkézbesítési kérelmet kaptak a kézbesítők. Az előterjesztést az illetékes bizottságok 

megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztő képviseletében jelen lévő Egészségügyi Iroda 

vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni? Nem kívánja kiegészíteni, napirendi pont vitáját 

megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. A 4 

pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak 

most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

175/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházzal a kerületi gyermekorvosi ügyelet - 

mint kötelező önkormányzati feladatra – feladatellátására vonatkozó, 2007. január 01. 

napjától kötött feladatátadási szerződést tartós kötelezettségvállalással, 2010. június 01. 

napjával módosítja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező tartalommal. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 

 

3. az 1. pontban meghatározottak fedezete: 11704 számon biztosított, 2010. évre 1.070.020 Ft 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő 

módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1.-2.-3. pontok esetén 2010.június 01. 

                4. pont esetén a költségvetés következő módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Következik:  

 

Napirend 6/3. pontja 

 Átfogó értékelés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester 
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Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta, előterjesztői kiegészítés nincs. Napirendi 

pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. 

A 2 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 

szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

176/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja az elkészített Átfogó értékelést Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Közép-magyarországi 

Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetében azonnal 

     2. pont esetében 2010. május 31. 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Következik:  

 

Napirend 6/4. pontja 

 Javaslat Józsefvárosi gyermeknapi rendezvény támogatására  

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, előterjesztői kiegészítés nincs. 

Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ilyen nincsen, napirendi pont 

vitáját lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 

Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

177/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, és a 

Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona által 2010. május 29. 

napján 10-16 óra között a Budapest, VIII. kerület Kálvária téren tartandó gyermeknapi 

rendezvényt szervezzen és ehhez 400.000.-Ft támogatást nyújt. 
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Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője 

Határidő: 2010. május 29. 

 

2. a./ az 1. pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások 

előirányzatán belül az étkezési támogatás előirányzatát 400.000.-Ft-tal csökkenti és a kiadás 

11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

b./ a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Gyermekjóléti 

Szolgálat Gyermekek átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás 

előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 400.000.-Ft-tal megemeli. 

 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 

rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetében 2010. május 29. 

     2. pont esetében azonnal 

     3. pont esetében a költségvetés soron következő módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Következik:  

 

Napirend 6/5. pontja 

 Roma közhasznú foglalkoztatás 

írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Seress Zoltán – Bárka Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Előterjesztője Seress Zoltán, a Bárka Kft. ügyvezető igazgatója, aki nem ebbéli minőségében 

terjeszti ezt elő. Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, előterjesztői 

kiegészítés nincsen. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ennek 

hiányában napirendi pont vitáját lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadásához minősített 

szótöbbség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

178/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. beszámolóját a roma közhasznú 

foglalkoztatásról. 

 

2. a közhasznú foglalkoztatás támogatására a 16/2010. (I.20.) számú képviselő-testületi 

határozat 3. pontjában foglaltak alapján 2010. május 01. napjától 2010. december 31. napjáig 

összesen 790.880,- Ft –ot biztosít, 5 fő közhasznú foglalkoztatott bér- és járulékköltségeire, 
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oly módon, hogy Támogatási szerződést köt a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-

vel az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal. 

 

3. felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott támogatási szerződés aláírására. 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének 

következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1., 2., 3. pontok esetében azonnal 

                4. pont esetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Következik:  

 

7. Egyéb előterjesztések 
 

Napirend 7/1. pontja 

 Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettel 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, magam részéről előterjesztői 

kiegészítés nincsen. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, 

napirendi pont vitáját lezárom. Az 5 pontból álló határozat elfogadásához minősített 

szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 

A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 

179/2010. (V. 19.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

1. együttműködési megállapodást köt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel (székhely: 

1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) az EU Élelmiszersegély program lebonyolítása 

céljából az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

 

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

3. az együttműködési megállapodás végrehajtása során felmerülő szállítási költségek 

fedezetére adományszállítási költség címén 600 e Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri 

Hivatal 12201 cím dologi előirányzatról a 12104 cím dologi előirányzatára. 

 

4. az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás alapján és annak keretei 

között a Népjóléti Bizottság dönt a felajánlott élelmiszerek szétosztásáról, a 

célcsoportok meghatározásáról, a szétosztásban résztvevő szervezetekről. 
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5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 

költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Felelős: 1., 2., 3., 5. pontok esetében polgármester 

              4. pont esetében Népjóléti Bizottság elnöke 

 

Határidő: 1-4. pontok esetében azonnal 

                5. pont esetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása 

 

A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti szavazási listáit a jegyzőkönyv 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Dr. Kocsis Máté 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta. Ülésünk végén 

polgármesterhez, alpolgármesterekhez, jegyzőhöz, bizottsági elnökökhöz bármely képviselő 

bármely önkormányzati ügyben kérdést intézhet. Kertészné Bródy Sarolta képviselő asszony, 

öné a szó, parancsoljon.  

 

Kertészné Bródy Sarolta 

Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Nekem most már fixa ideámmá válik a Bródy Sándor 

utca és Szentkirályi utca sarkánál a másik oldalra áthelyezni a parabola tükröt. Nap mint nap 

problémák vannak. Ma én is személyesen megéltem, hogy majdnem belénk jött egy autó. Én 

azt gondolom, hogy ezt nem lehet csak úgy levenni a Főváros részéről, hogy nincs erre 

szükség. Beláthatatlan jobb oldalról a Bródy Sándor utca, főleg akkor, ha mind a két oldalon 

parkolnak autók. Hiába araszol ki az ember, nem tartják be a kellő haladási sebességet, 50-60-

70-nel másznak az utcán. Úgyhogy kérném szépen, hogy ezt továbbra is napirendre vegyék és 

sürgessék a Fővárosnál. Köszönöm. 

 

Dr. Kocsis Máté 

Teljesen egyetértve képviselő asszonnyal az a javaslatom, hogy szülessen még egy levél az 

illetékesekhez, továbbá, hogyha szükséges, akkor készüljön egy képviselő-testületi 

előterjesztés, melyben határozatban döntünk ennek a kérelmezéséről. Lehet, hogy ekképpen 

valamiféle olyan súlyt tudunk neki adni, amit a T. Főváros is komolyan vesz most már. 

További kérdés? Nincsen, 16 óra 25 perckor a Képviselő-testület ülését bezérom. 

 

 

 

Budapest, 2010. május 31. 

 

 

 

 

 

dr. Xantus Judit  dr. Kocsis Máté  

jegyző polgármester 
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Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel / nem felel meg.  

 

 

 

Jogi Iroda 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

 

Deákné Lőrincz Márta 

Szervezési Csoport ügyintézője 


