
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. augusztus 18-án 9.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 6. rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Benga  Oláh  Tibor,  Bodor  Gergely,  dr.  Dénes  Margit,  dr.  Gotthard 
Gábor,  dr.  Juharos Róbert,  Kaiser József,  dr.  Kerekes Pál,  Kertészné 
Bródy  Sarolta,  dr.  Kocsis  Máté,  Lánczky  Lászlóné,  Lévai  Gábor, 
Németh Ottó, Pásztor Lászlóné dr., Petrák Lajos, Soós György, Varga 
István, Zentai Oszkár
(összesen: 17 képviselő)

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

Dr. Kocsis Máté
Határozatképes  a  Józsefvárosi Önkormányzat  Képviselő-testülete.  Tisztelettel  köszöntöm a 
tisztelt képviselő hölgyeket és urakat és a megjelent vendégeket, a hivatal munkatársait.  A 
2010. évi 6. rendkívüli ülését a Képviselő-testületnek, mely az SZMSZ 10.§ - 12.§-ai alapján 
került  összehívásra,  megnyitom.  Távolmaradását  bejelentette  Mitus  Zsuzsanna  képviselő 
asszony,  a  többiek  nem.  Megállapítom,  hogy  jelen  van  16  képviselő,  a  minősített 
szótöbbséghez  14  egybehangzó  szavazat  szükséges,  az  egyszerű  szótöbbséghez  pedig  9. 
Tájékoztatom a  tisztelt  Képviselő-testület  tagjait,  hogy a következő,  rendkívüli  képviselő-
testületi ülés 2010. szeptember 7-én, kedden lesz kivételesen. Régi jó szokásunktól eltérően 
nem szerdán, hanem kedden tartunk képviselő-testületi  ülést.  Ha ez nem okoz komolyabb 
gondot  a  munkavégzésük szempontjából,  akkor tartanánk ezt  az időpontot,  a  szokásos  15 
órakor. Tehát szeptember 7-én, kedden, 15 órakor. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés és a 18.§ (7) 
bekezdés  értelmében  a  meghívóban  kiküldött  napirendi  javaslat  szavazása  következik.  A 
Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz a napirendi pontokról, kérem, szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
303/2010. (VIII. 18.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
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Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Egyetlen napirendünk van, a 
zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztésre való tekintettel kérném, hogy ennek tegyünk 
eleget.

Napirend 1/1 pontja
Javaslat a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző, a Helyi Választási iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 304/2010.(VIII.18.)  

sz. KT határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti szavazási listáit a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt  Képviselő-testület,  napirendi  pontjaink  végére  értünk.  Ülésünk  végén 
polgármesterhez,  alpolgármesterhez,  jegyzőhöz,  bizottságok  elnökeihez  kérdés.  Dr.  Dénes 
Margit alpolgármester asszony, parancsoljon.

Dr. Dénes Margit
Köszönöm a szót.  Az, hogy a terület  megváltoztatása nem kívánságműsor,  azt  én teljesen 
megértem,  bár  kaptam  ígéretet,  hogy  korábban  a  Kőbányai  út  hozzám  tartozott  és  azt 
visszakapom. Nem kaptam vissza, nem ezért szólok. Azért szólok, hogy a Baross 121-től az 
Orczy útig terjedő szakasz, amely az én körzetemet képezi, az az 57-es, azaz a Százados úti 
óvodában kell, hogy szavazzon. Ez pedig 4 km, kettő darab átszállás. Ismerve a lakosságot, 
egészségi és mozgásszervi megbetegedéseit, ez azt jelenti, hogy az a csoport, aki lehet, hogy 
leadja  a  kopogtatócédulát,  de  hogy  nem  fog  elmenni  szavazni,  az  biztos.  Van-e  erre 
jogorvoslat és ez miért történt így, mert az azért emberi érzés, hogy ez szándékos, mert nagy 
valószínűséggel, hogy ezek az emberek nem fognak elmenni szavazni. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Jegyző asszony válaszol a kérdésre.

Dr. Xantus Judit
Meg fogjuk nézni,  amennyiben  indokolt,  a  szavazókör  címét  meg  tudjuk  változtatni.  Jó? 
Tehát ezt megnézzük, és utána visszajelzést adunk.

Dr. Kocsis Máté
Kertészné Bródy Sarolta asszony.

Kertészné Bródy Sarolta
Nagyon rövid leszek. Lehet, hogy az utóbbi hetek és hónapoknak ez az igen erős hőhullámai, 
meg  melegei  teszik  ezt,  nem  tudom.  Egyre  több  hajléktalan  lepte  el  a  Palotanegyedet. 
Egyáltalán  nem vagyok  szociálisan  érzéketlen,  sőt  elkeserítőnek  találom.  Sajnálom,  hogy 
nincsenek itt a Közterület-felügyelettől, nincsenek itt képviseletben. Tudniillik a Puskin utcán 
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végig olyan hajléktalan áradat lett, a Trefort utca és a Bródy Sándor utcánál, illetve a Rákóczi 
út  és a Trefort  utca között.  Vagy a Scientológiai  Egyháznak a kapuja alá,  vagy pedig az 
egyetem kapuja alá ülnek szerencsétlenek, és hát olyan félelmetes kosz van körülöttük, hogy 
én azt szeretném, hogy egy kicsikét jobban próbáljunk erre oda figyelni.  Hogy ha lehetne 
nyilván segíteni nekik, elirányítani olyan helyre, ahol normálisan tudnak élni. Biztos hallották 
önök is,  hogy a  Blaha  Lujza  téren  az  egyik  hajléktalan  egy szemetes  konténerbe,  három 
nappal  ez előtt,  a  vihar  elől  bebújt,  és  bedobták  a  szerencsétlent  a  kukásautóba.  A kukás 
hallotta,  hogy  valami  erős,  tompa  puffanás  van  és  egy  jajgatás,  nyöszörgés,  abban  a 
pillanatban leállította a gépet. A szerencsétlennek öt helyen eltört a lába, bordái eltörtek, úgy 
szedték ki, különben szétlapította volna az egész gép. Tehát ő annyira félt, azt mondta, hogy 
azért bújt ő is oda, mert nem tudta, hogy hova menjen. Tehát nem fogadják be sehol sem. 
Azért mondom, hogy nagyon, nagyon szeretném, ha egy kicsikét most megint odafigyelnénk, 
mert tömegével vannak most a hajléktalanok a VIII. kerületben. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük. Kaiser képviselő úr, parancsoljon.

Kaiser József
Azt szeretném megkérdezni,  mert  néztem a főváros által  kezelt útvonalakon, nagyon nagy 
esőzések voltak mindenhol,  de mindenhol lenyírták a füvet, csak ott  nem. Az Orczy úton 
például már derékmagasságú gaz van. A FŐKERT mikor lesz hajlandó elvégezni a dolgát, 
elvégre elég sok pénzt kap érte. Ez egy tarthatatlan állapot, ami az Orczy úton, és több olyan 
területen, például, csak mondanám, a Kőbányai út elején van, ami az ő részük, hát valami 
borzalmas állapotok vannak. A parlagfű meg minden derékmagasságig ér. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
15 napon belül írásban válaszolunk a képviselő úrnak, megkérdezzük a FŐKERT illetékeseit. 
További kérdések nem lévén a Képviselő-testület ülését 9 óra 14 perckor lezárom. Nagyon 
köszönöm a megjelenésüket és a munkájukat. További szép napot kívánok mindannyiuknak.

Budapest, 2010. augusztus 26.

dr. Xantus Judit dr. Kocsis Máté 
jegyző polgármester

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

Jogi Csoport

A jegyzőkönyvet készítette:

Deákné Lőrincz Márta
Szervezési Csoport ügyintézője
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