
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 13-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: Balogh  István, dr.  Dénes  Margit,  Dudás  Istvánné,  Egry  Attila,  dr. 
Ferencz Orsolya, Guzs Gyula, Kaiser József, dr. Kocsis Máté, Komássy 
Ákos, Losonczy Pál, Molnár György, dr. Révész Márta, Sántha Péterné, 
Soós György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár
(összesen: 17 képviselő)

valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői 
jelenléti ív szerint. 

Csúri Ákos
Tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  képviselőket,  a  hivatal  munkatársait  és  a  meghívott 
vendégeket.  Csúri Ákos vagyok,  az alakuló ülés moderátora.  Tájékoztatom a jelenlévőket, 
hogy az Önkormányzati törvény 30. §-a szerint az alakuló ülést, - de csak a törvény szerint, 
valóságban egyáltalán nem – legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti. Felkérem 
dr. Dénes Margit korelnököt az alakuló ülés megnyitására és vezetésére.

Dr. Dénes Margit
Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  alakuló  ülését, mely  az  Ötv. 
30.§-ban adott felhatalmazás, továbbá az SZMSZ 6.§-a, valamint a 10.§ - 12.§-aiban foglaltak 
alapján került  összehívásra, ünnepélyesen megnyitom.  Távolmaradását bejelentette Jakabfy 
Tamás, külföldi tartózkodás miatt, késést senki nem jelentett be. 

Csúri Ákos
Felkérem a jelenlévőket, hogy a Deák Diák Általános Iskola tanulóival együtt énekeljük el a 
Himnuszt. Kérem, álljanak fel. 

(Himnusz)

Csúri Ákos
Felkérem Dr.  Galambos  Károlyt,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy  a  választás 
végleges eredményét ismertesse.

Dr. Galambos Károly
Tisztelt  Képviselő-testület!  A 2010.  október  03.  napján  tartott  önkormányzati  választással 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A Helyi Választási Bizottság 3 választott tagból és 6 delegált tagból állt, a szavazás napján 
mind a 9 tag részt vett a munkában, a bizottság megbízott tagjai a kompenzációs listát állító 
jelölő szervezetek, valamint egy kisebbségi jelölő szervezet képviselőiből állt. A 12 egyéni 
választókerületben 68 képviselőjelölt és 4 polgármesterjelölt  indult.  A jelölő szervezetek 5 
kompenzációs  listát  állítottak.  A  Helyi  Választási  Bizottság  11  kisebbségi  szervezet 
választását tűzte ki, mely választásra a jelölő szervezetek összesen 90 jelöltet  állítottak.  A 
Helyi  Választási  Bizottság  a  mai  napig  252  darab  határozatot  hozott.  A  határozatokkal 
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szemben 3 esetben nyújtottak  be  jogorvoslatot.  Az MSZP-lista  tárgyában hozott  26/2010. 
(VIII.25.)  számú  HVB  határozat  és  a  FIDESZ-KDNP-  lista  tárgyában  hozott  60/2010. 
(VIII.31.) számú HVB határozat ellen G. P. választópolgár nyújtott be fellebbezést, amelyet a 
Fővárosi  Választási  Bizottság  170/2010.  (VIII.29.)  FVB,  illetve  174/2010.  (IX.02.)  FVB 
határozataival helybenhagyott. A szavazás napján a választópolgárok száma 58.213 fő volt, 
ebből 18.468 fő adta le szavazatát, összesen a választópolgárok 31,70 %-a járult az urnákhoz. 
A  szavazás  rendben  lezajlott,  rendkívüli  esemény  nem  történt.  A  nyitva  álló  két  napos 
jogorvoslati  határidőn  belül  egy  fellebbezés  került  benyújtásra  mindösszesen,  amelyet  a 
települési  cigány  kisebbségi  önkormányzati  képviselők  választásával  összefüggésben 
nyújtottak  be.  A  beadványt  a  Fővárosi  Választási  Bizottság  érdemi  vizsgálat  nélkül 
elutasította. A választások eredményei tehát jogerőre emelkedtek, amely alapján a képviselő-
testület összetétele a következők szerint alakult:
Józsefváros  polgármestere  dr.  Kocsis  Máté  a  Fidesz  -Magyar  Polgári  Szövetség  - 
Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje lett, a leadott szavazatok 58.01 %-ával. Gartulálok!
A 12 egyéni választókerületben a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata 
Néppárt jelöltjei szerezték meg a szavazatok többségét:

- Szilágyi Demeter, a leadott szavazatok 54.44 %-ával
- Egry Attila, a leadott szavazatok 54.61 %-ával
- Dudás Istvánné, a leadott szavazatok 47.21 %-ával
- Zentai Oszkár, a leadott szavazatok 51.82 %-ával
- Sántha Péterné, a leadott szavazatok 49.06 %-ával
- Balogh István, a leadott szavazatok 47.70 %-ával
- Soós György, a leadott szavazatok 49.97 %-ával
- Vörös Tamás, a leadott szavazatok 50.79 %-ával
- Guzs Gyula, a leadott szavazatok 46.71 %-ával
- Kaiser József, a leadott szavazatok 52.50 %-ával
- dr. Ferencz Orsolya, a leadott szavazatok 57.13 %-ával
- dr. Dénes Margit a leadott szavazatok 49.56 %-ával.

Kompenzációs listán az alábbi 5 képviselő szerzett mandátumot:
Komássy Ákos, 
dr. Révész Márta és 
Molnár György a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelöltjeként, 
Losonczy Pál a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelöltjeként
és Jakabfy Tamás a LEHET MÁS A POLITIKA jelöltjeként.

Megköszönöm  a  választási  bizottság  választott  és  delegált  tagjainak,  továbbá  a  Helyi 
Választási Iroda vezetőjének és tagjainak a szakszerű és lelkiismeretes tevékenységét, amelyet 
a választások során kifejtettek, továbbá jó egészséget és sok sikert kívánok munkájukhoz a 
polgármesterré választott dr. Kocsis Máté úrnak, valamint az önkormányzati képviselőknek és 
a kompenzációs listán megválasztott jelölteknek is.

Csúri Ákos
Tájékoztatom a  jelenlévőket,  hogy a  Helyi  Választási  Bizottság  beszámolóját  követően  a 
képviselők és a polgármester eskütétele következik az alábbi sorrendben:

 először a megválasztott települési képviselők tesznek esküt (Ötv. 19. § (1) bek.)
 a képviselők eskütételét  követően kerül sor a polgármester  eskütételére  az újonnan 

megválasztott Képviselő-testület előtt (Ötv. 3.2 §)
Felkérem  a  jelenlévőket,  hogy  álljanak  fel,  és  felkérem  a  megválasztott  települési 
képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét. 
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„Én, ……………………………….., esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű  

leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a  

tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Budapest  

Főváros VIII. kerület Józsefváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése  

érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Csúri Ákos
Kérem, hogy  az eskütételi okmányt írják alá. Az okmányokat a Szervezési és Üzemeltetési 
Ügyosztály munkatársai összegyűjtik.

Felkérem Dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy mondja utánam az eskü szövegét: 

„Én,  ………………………………, esküszöm, hogy hazámhoz,  a  Magyar Köztársasághoz hű  

leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a  

tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm;  polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Csúri Ákos
Felkérem dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy az eskütételi okmányt írja alá.
Megkérem Dr. Galambos Károlyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü letételét 
követően a polgármesternek és a megválasztott települési képviselőknek a megbízólevet adja 
át.

Dr. Kocsis Máté – FIDESZ-KDNP - polgármester
Dr. Dénes Margit – FIDESZ-KDNP 12. sz. egyéni választókerület képviselője
Dudás Istvánné - FIDESZ-KDNP 03. sz. egyéni választókerület képviselője
Dr. Ferencz Orsolya - FIDESZ-KDNP 11. sz. egyéni választókerület képviselője
Dr. Révész Márta – MSZP kompenzációs listáról megválasztott képviselője
Sántha Péterné – FIDESZ-KDNP 05. sz. egyéni választókerület képviselője
Balogh István - FIDESZ-KDNP 06. sz. egyéni választókerület képviselője
Egry Attila - FIDESZ-KDNP 02. sz. egyéni választókerület képviselője
Guzs Gyula - FIDESZ-KDNP 09. sz. egyéni választókerület képviselője
Kaiser József - FIDESZ-KDNP 10. sz. egyéni választókerület képviselője
Komássy Ákos - MSZP kompenzációs listáról megválasztott képviselője
Losonczy Pál - JOBBIK kompenzációs listáról megválasztott képviselője
Molnár György - MSZP kompenzációs l listáról megválasztott képviselője
Soós György - FIDESZ-KDNP 07. sz. egyéni választókerület képviselője
Szilágyi Demeter - FIDESZ-KDNP 01. sz. egyéni választókerület képviselője
Vörös Tamás - FIDESZ-KDNP 08. sz. egyéni választókerület képviselője
Zentai Oszkár - FIDESZ-KDNP 04. sz. egyéni választókerület képviselője
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Csúri Ákos
Gratulálunk! Felkérem a jelenlévőket, hogy a Deák Diák Általános Iskola tanulóival együtt 
énekeljük el a Szózatot. Kérem, álljanak fel.

(Szózat)

Csúri Ákos
Felkérem Dr. Kocsis Máté polgármestert az ülésvezetés átvételére, valamint köszöntő beszéde 
megtartására. 

Dr. Kocsis Máté
Nagy  tisztelettel  köszöntök  mindenkit  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  képviselő-testületi 
alakuló  ülésén.  Nagy  szeretettel  köszöntöm  kedves  vendégeinket,  vállalatvezetőket, 
intézményvezetőket,  a  hivatal  munkatársait  és  a  sajtó  tisztelt  munkatársait.  Először  is 
engedjék  meg,  hogy hadd  gratuláljak  valamennyi  mandátumhoz  jutott  képviselőnek,  akár 
egyéniben, akár kompenzációs listán szerezte. Jó egészséget és jó közös munkát kívánok a 
következő 4 évre nekik, ezáltal magunknak, mindannyiunknak. És engedjék meg, hogy hadd 
gratuláljak a kisebbségi nemzetiségi önkormányzati választáson résztvevő, induló és bejutó, 
mandátumot szerző kisebbségi önkormányzati képviselőknek is. 11 kisebbségi önkormányzat 
alakult a kerületben: a bolgár, az örmény, a görög, a lengyel, a német, a cigány, a román, a 
ruszin, a szerb, a szlovák és az ukrán. Számukra is jó munkát és jó egészséget kívánok, egy 
szorosabb, jobb és a kerület érdekeit hatékonyabban szolgáló együttműködés jegyében.
Tisztelt jelenlévők, tisztelt Képviselő-testület, elsősorban önök, mégiscsak úgy illendő, hogy 
ha a polgármester elmondja, hogy mi az, amit vállalt, mi az, amit vállal és mi az, amihez kéri 
az  önök  együttműködését  a  következő  4  évben.  És  mégiscsak  úgy  illendő,  hogy  ha  ezt 
nemcsak a választási kampányban teszi meg, hanem az alakuló ülésen is, deklarálva ezáltal 
azt a zsinórmércét, amelyet magunk elé állítva, erről az útról le nem térve a kerület érdekében 
el kell végeznünk, és deklarálva ennek a nyilvános, vállalható és átlátható mivoltát is. Azt a 
programot szeretném végrehajtani, amellyel már találkozhattak, amelyet sok józsefvárosival 
együtt  közösen,  közös  tapasztalatból  megalkottunk,  amelyet  a  választók  támogattak  és 
amelyet,  azt  gondolom,  hogy jelentősebb politikai  vita  aligha kísérhet,  hiszen olyan valós 
problémákra igyekeztünk válaszokat adni,  olyan valós problémákra igyekeztünk megoldási 
javaslatokat  kínálni,  amely  valós  problémák  létét  aligha  lehet  vitatni.  Az  odavezető  út 
vitájában számítok önökre, de a cél vitájában semmiképpen, a cél közös támogatása közös 
érdekünk, és ehhez kérném az együttműködésüket. Erre szerződtünk, és erre szeretnék most 
önökkel együtt  is szerződni.  Irányvonalakat szeretnék meghatározni és bizonyos esetekben 
konkrétumokat is. 
Az első és legfontosabb problémának azt látom, hogy városunk megítélése messze nem olyan, 
mint amilyenre méltó lenne, messze nem olyan, mint amilyent megérdemelne. Sajnos, az a 
több évtizedes örökség, amit hordozunk, még mindig olyan masszívan él az emberek fejében, 
hogy bármerre járunk-kelünk az országban és azt mondjuk, hogy VIII. kerület, hát bizony, 
nem  az  elismerés  hangján  szólnak  rólunk,  amit  én  ezer  és  egy  esetben  vissza  szoktam 
utasítani. Biztos vagyok benne, hogy önök is így szoktak tenni, de szembe kell néznünk azzal 
a problémával,  hogy mindhiába fejlesztjük a kerületünket,  közterületünket,  ingatlanjainkat, 
intézményrendszerünket,  mindhiába  próbálunk  megfelelő  életszínvonalat,  egészségügyi, 
szociális,  oktatási  ellátásokat  biztosítani,  hogyha  az  ezen  a  kerületen  kívül  lakók,  de  sok 
esetben  ebben  a  kerületben  lakók  is  rosszabb  véleménnyel  vannak  Józsefvárosról,  mint 
amilyen illendő és mértéktartó lenne. Ennek a problémának a megfogalmazása azért került 
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számomra  az  első  helyre,  mert  én  azt  hiszem,  hogy  a  kerület  fejlődésének  1.  számú 
mérföldköve, hogyha annak megítélésén határozottan és együtt tudunk változtatni.
Természetesen saját magunk által  megfogalmazott  problémák első számú fejezete,  és saját 
magunk által napi szinten átélt, megismert és sajnos meghatározó problémáinak első számú 
fejezete,  az  a  közbiztonság,  közrend.  Én  ennek  kapcsán,  tudják  jól,  hogy  nem  szoktam 
szívbajos lenni, de én azt hiszem, hogy ez a választási év, ez a felhatalmazás és az elmúlt évek 
megromlott  közbiztonsági  állapota,  illetve  az  itt  kialakult  olyan  szokások,  amelyek  nem 
méltók  egy városi  viselkedéshez,  mindenképpen  felszámolásra  szorulnak.  Arra  szeretném 
kérni  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  támogassák  a  közbiztonság  javítására  fordítandó 
törekvéseinket, anyagi erőforrásainkról szóló döntéseket, azt szeretném kérni, hogy további 
jelentős  összegekkel  javítsunk  a  közbiztonság  állapotán.  Én  azt  hiszem,  hogy  ez  sem 
képezheti  vita  tárgyát.  Azt  szeretném,  hogy  ha  a  kerület  térfigyelő  kamerákkal  való 
felszerelése  100  %-ban  biztosítaná,  a  mostani  75  %-ról  100  %-ra  emelnénk  a  kerület 
ellenőrizhetőségét. Azt szeretném, hogy ha azokat a szabálytalanul működő mulatókat, zajos 
helyeket, amelyek nincsenek tisztelettel a körülöttük lakók nyugalmára, megfelelő jogszabályi 
környezetben  megbüntetnénk,  azt  szeretném,  hogy ha  a  hatályos  jogszabályok  betartására 
sarkallnánk  őket.  Azt  is  kérném önöktől,  és  azt  hiszem,  hogy a  téma  kényességére  való 
tekintettel  politikai  vitáktól  semlegesen  kell  fellépnünk  a  közterületi  drogárusítás  és 
droghasználat ellen. Ez egy közbiztonságinak, köztisztaságinak is jellemezhető probléma, de 
én  azt  gondolom,  hogy  a  helyzet  annyiban  súlyosabb,  hogy  az  emberek,  az  itt  élők,  a 
mindennapi  józsefvárosi lakosok egészségét  is  veszélyezteti,  ekképpen kiemelt  feladatként 
kell  kezelnünk.  Nem  a  közbiztonságról,  nem  a  rendőrségi  oldaláról,  nem  pusztán  a 
köztisztasági  oldaláról,  hanem  az  emberek  egészséghez  való  alkotmányos  alapjogából 
levezetve,  az egészségügy és  gyermekeink védelmének oldaláról.  Azt  szeretném,  hogy ha 
támogatnák a tisztelt képviselők, hogy a rendőrséggel az eddigiekhez is méltó módon, de még 
inkább  szorosabban  együttműködve,  további  eszközökkel  és  támogatásokkal  javítanánk  a 
működésüket,  elengedhetetlen a közterületeink rendben tartásához.  Arra is kérném önöket, 
hogy  a  mostanában  kialakult  szokás  szerint,  mely  szerint  éjszakai  randalírozó  csoportok 
zavarják  egy-két  utca  nyugalmát,  ezt  a  rendőrség  hatékony  támogatásával,  a  Közterület-
felügyelet megerősítésével, közös politikai akarattal felszámolnánk. Egy városban, főleg egy 
ilyen  sűrűn lakott,  közel  80  ezres  városban  az  együttélés  szabályait  mindenkinek  be  kell 
tartania,  és  ha  ez  valaki  számára  nem  világos,  akkor  nyilvánvalóan  a  kerület  politikai 
vezetésének,  pártoktól  függetlenül  ez  esetben  állást  kell  foglalnia,  és  hatékonyan  fel  kell 
lépnie. 
Köztisztaságunk is, bár az elmúlt időszakban javult, további intézkedésekre van szükségünk, 
ehhez is kérném az önök támogatását a jövőben. Szeretném, hogy ha köteleznénk az üres 
telkek tulajdonosait  arra,  sok esetben ezek az üres telkek magántulajdonban vannak, hogy 
lehetőleg zárják el,  takarítsák, őriztessék, mert mostanában mintha ezek szemétlerakókként 
működnének. Én azt hiszem, hogy ez is zavarja az ott élőknek a komfortérzetét, és további 
közbiztonsági és szintén egészségügyi problémákat felvethet. Fel tudunk lépni törvényesen, a 
hatályos  jogszabályaink  értelmében  ez  ügyben,  kérném  hozzá  az  önök  támogatását. 
Szeretném,  hogy  ha  olyan  intézkedésekkel  is  javítanánk  köztisztaságunk  állapotán,  mely 
további  tárgyi  eszközöket  jelentene,  újabb szemetes  és kutyaürülék-tartókat  helyeznénk az 
utcára,  több  takarítógépet  vásárolnánk.  Én  azt  hiszem,  a  józsefvárosiak  mindannyian 
megérdemlik,  hogy  tisztább  és  rendezett  környezetben  éljenek,  ehhez  is  kérném  a 
támogatásukat. 
Nagyon  fontosnak  tartom,  ezért  sorolnám  az  1-es  számú  problémák  sorába  a 
hajléktalankérdést, de tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat együttműködése nélkül 
nem tudjuk ezt megoldani, ezért a kérésem pusztán annyi, hogy tegyünk emberséges, ésszerű 
és kerületünk közbiztonsági, köztisztasági és anyagi helyzetét lehetőleg kímélő javaslatokat, 
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olyan fővárosi együttműködési  formák kialakítására,  amellyel  ezt  a  problémát meg tudjuk 
oldani.  Én  azt  gondolom,  hogy  az  elmúlt  15  évben  Józsefváros  túlvállalta  magát 
hajléktalankérdésben. Megtesszük a magunkét, de elérkeztünk teljesítőképességünk határára, 
és  mindennapi,  józsefvárosi  emberek  nyugalmát  és  szintén  biztonságérzetét  sok  esetben 
zavarja.  Szociális  alapon  megfogalmazódó  koncepciókat  szeretnék  kérni  önöktől,  amely 
megoldja az ő helyzetüket, lehetőséget ad számukra a társadalomba való beilleszkedésre, nem 
kitaszítja, hanem rendezett körülmények közt befogadja a társadalomba, és hasznos tagjaivá 
teszi őket. Ehhez a Képviselő-testületben helyet foglaló szociális szakemberek segítségét és 
javaslatait  tisztelettel  kérném és várnám. Én magam annyit  tudok ígérni,  hogy a Fővárosi 
Önkormányzat felé az együttműködést és a javaslatokat eljuttatom, és megpróbáljuk elérni, 
hogy a következő években rendezzük ezt a súlyos problémát. 
Nyilván erősítenünk kell a parkolási gondok terén. Az az igazság, hogy annak idején ezt a 
várost  nem ennyi  autóra  tervezték.  Ez  a  probléma,  nem nagyon  tudjuk a  házakat  arrébb 
helyezni, és arra sem tudjuk kötelezni az autók tulajdonosait, hogy adják el a gépjárműveiket,  
és arra sem, hogy fizetős mélygarázsokba álljanak be, holott az utcán ingyen parkolhatnának. 
Javaslatokat  fogok tenni  üres telkek megszerzésére,  vagy esetleg önkormányzati  tulajdonú 
üres  telkek parkolóházzá  való  beépítésére,  főleg a  parkolással  túlterhelt  városrészeinkben, 
azzal  együtt,  hogy  a  józsefvárosiak  számára  nyújtott  parkolási  kedvezmények  körét 
bővítenünk  kell.  Nem  nagyon  tudunk  egyetérteni  azzal,  hogy  a  fővárosi  irányelvben 
megfogalmazott, családonkénti 1 parkolómatrica tartható legyen. Sok olyan család van a VIII. 
kerületben,  amely  családnak  több  autó  van  a  tulajdonában,  méltánytalannak  érzem,  hogy 
kerületi  lakosként,  a  súlyadót  tisztességgel  befizető  emberekként  nem tudnak  a  kerülettől 
kellő  számú  parkolási  lehetőséget  kapni  sem  papíron,  sem  fizikai  értelemben.  Ezen 
mindenképpen dolgoznunk kell, ehhez is kérném a támogatásukat. 
Józsefváros útjainak állapota nem rosszabb a budapesti átlagnál, bizonyos helyeken azonban, 
nem szeretek  példákat  kiemelni,  mert  mindenki  tud  hozzá  mondani  további  példákat,  de 
mondjuk a  Százados  út  és  környékén,  mondjuk az Alföldi,  vagy a  Kun utcában rossz  út 
állapotok vannak, én azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen meg kell oldanunk. 
Bekerített  játszótereket  szeretnék.  Az azért  nem járja,  hogy felújítjuk a  játszótereinket,  és 
őrzés  és  mindenféle  közbiztonsági  eszközök  hiányában  egyik  éjjelről  a  másik  reggelre 
szétverik,  ellopják,  elhordják.  Azt,  hogy ennek  mi  a  háttere,  arra  tisztelettel  a  rendőrség 
segítségét is fogjuk kérni, de azt, hogy megelőzzük a bajt és az évenkénti  újbóli játszótér 
felújításokat, azt talán azzal orvosolhatjuk, ha bekerítjük és őriztetjük őket. Számításokat kell 
végeznünk  ahhoz  együtt,  hogy  kiszámoljuk,  hogy  mi  a  drágább:  évente  megcsinálni  a 
játszótereket,  vagy  egyszer  bekeríteni  és  őriztetni,  tartok  tőle,  hogy  az  utóbbi.  Ebben  a 
kérdésben  meggyőzhető  vagyok,  de  az  nem lehet  állapot  a  jövőben,  hogy a  józsefvárosi 
kisgyermekes szülőknek nincs hova levinni a gyermekeiket, mert vagy elhasznált tűkkel van 
teledobálva,  vagy  nincsenek  meg  a  játékeszközök,  vagy  kutyasétáltatónak  használják  a 
játszótereket, ezzel egyébként azt a kevés zöldfelületet is elvéve azoktól, akiknek egyébként 
kitaláltuk, vagy annak idején megtervezték és kialakították. Szeretném, hogy ha azt a közel 4 
ezer  állatot,  amiről  tudunk,  kutyát  a  kerületben,  a  kulturáltabb  kutyatartás  körülményeire 
rászoktatnánk, nem erőből, hanem a környezet átalakításával.  Kutyafuttatókat is ki kellene 
alakítanunk, ami szintén, azt gondolom, hogy egy politikamentes szándék lehet, és kérném 
hozzá a támogatásukat. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy az idén elfogadott „Kerékpárosbarát Józsefváros” tanulmány 
alapján, erre a koncepcióra építve, ha a tisztelt Józsefvárosi Önkormányzat olyan felújításokba 
kezd,  amely  útburkolatokat,  utcákat  cserél  ki,  figyelembe  vennénk,  és  a  modern  városi 
közlekedés  valamennyi  formájának  megfelelővé  alakítanánk  ki  útjainkat,  ha  már  úgyis 
hozzányúlunk, hát semmi akadálya nincs annak, hogy mind az autósok, mind a gyalogosok és 
mind a kerékpárosok javaslatait, esetleg igényeit figyelembe vegyük. Nyilván azt tudomásul 
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kell venni mindenkinek, amit az imént is mondtam, hogy ezt a várost nem erre a forgalomra 
tervezték. A házfalak közötti távolság akkor sem változik, ha az egész sétálóutca, vagy az 
egész  kétirányú  utca  lesz,  de  ennek  figyelembevételével,  mint  ahogy  elkezdődött  ez  a 
folyamat, azt hiszem, hogy nem térünk rossz útra. Kerületünk egyik értéke a múltja. Azért azt 
gondolom, senki nem vitatja, hogy ez a kerület kivette a részét 1848-ban is és 1956-ban, és azt 
hiszem, hogy minden jelentős nemzeti történelmi fordulónkon nemhogy kivettük a részünket, 
hanem mélyen bevéstük magunkat hazánk történelmébe. Gondoljanak csak ’56-ra, annak az 
emlékhelyeire, Corvin köz, Rókus tér, Magyar Rádió, Köztársaság tér, Ludovika, Astoria és 
sorolhatnánk,  és én azt  hiszem,  hogy ha tudomásul  vesszük azt,  hogy az ’56-ban a  VIII. 
kerületi,  józsefvárosi  polgárok  által  elkövetett  „bűnök”  következménye  a  város 
támogatásainak megvonása a 60-as, 70-es években, akkor azzal is szembe kell néznünk, hogy 
az, amit ma tulajdonképpen szégyellünk, az, amit ma meg akarunk oldani, hogy városunknak 
rossz  a  megítélése,  annak  a  gyökereinél  inkább  a  büszkeség  kell,  hogy eltöltsön  minket, 
mintsem a szégyen. Józsefváros nem azért lett megvonva minden támogatástól, mert eleve 
rossz  emberek  lakták,  rossz  városstruktúrában  épült,  ez  annak  idején  Budapest  egyik 
legelőkelőbb és legméltóbb városrésze volt ahhoz is, hogy akár a Magyar Országgyűlést ide 
építsék  fel.  És  én  azt  szeretném,  hogy  ha  ezekre  a  nemzeti  történelmi  emlékhelyeinkre 
büszkék  lennénk,  és  azt  a  terhet,  amit  most  cipelünk,  nem szégyenként,  hanem dicsként 
fognánk fel. Ekképpen ahhoz kérem a támogatásukat, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, 
hogy ez a város bizony bevéste magát a magyar történelemkönyvekbe, és szeretném, hogyha 
ezért nemcsak az előbb említett történelmi fordulónapok kapcsán, hanem minden más, itt élő, 
itt  dolgozó,  itt  alkotó  művész,  irodalmár,  politikus,  forradalmár,  bárki  emlékére  állított 
emlékműveinket felújítanánk, becsben tartanánk, és megfelelő, méltó környezetet alakítanánk 
ki számukra. Azt kell, hogy mondjam, hogy méltatlan módon el vannak hanyagolva a kerületi 
emlékhelyek, szobrok, emléktáblák, amelyeket bizony nekünk helyre kell állítanunk, és ehhez 
is kérném az önök támogatását. 
Városunk arról  is  híres,  sajnálatos  módon,  hogy Budapest  legmunkanélkülibb  kerülete.  A 
legmagasabb munkanélküli mutatók itt vannak. Vannak olyan városrészeink, történetesen a 
Magdolna  negyed,  az  Orczy  negyed,  ahol  a  munkanélküliség  aránya  a  budapesti  9%-os 
átlagot nemhogy meghaladja, hanem 3-szorosát is eléri. 20-28 %-os munkanélküliséggel bíró 
városrészekről is tudunk, és ezek csak a regisztrált munkanélküliek. Azt szeretném, hogy - ha 
egy  önkormányzat  korlátolt  lehetőségei  között  is  -  megadnánk  azt  a  lehetőséget  a 
józsefvárosiaknak,  hogy  munkához  juthassanak.  Nyilván  ez  az  állam  feladata,  de  egy 
önkormányzatnak is  lehetnek olyan apró döntései,  amelyek  segítik  ezt,  ilyen  a  rendszeres 
kerületi állásbörze. Azt szeretném, ha ezt a jövőben közös akarattal fenn tudnánk tartani. Azt 
szeretnénk,  hogyha  diplomás  gyakornokok  számára  folytatnánk  a  számukra  kialakított 
programot. Nagyon sok tehetséges, józsefvárosi lakhelyű diplomás nem mindig jut álláshoz. 
Ha a kerületi intézményeinkben lehetőséget adunk nekik, hogy itt szerezzenek tapasztalatot, 
akkor azt hiszem, ha nem is nagy létszámban, de 10-15-20 fiatal józsefvárosinak segítettük az 
életkezdését,  ez  is  fontos.  Közmunka programot kell  kidolgoznunk.  Azért  az tényleg  nem 
járja,  hogy Józsefvárosban olyan nagyszámú a segélyezettek száma,  és mi nem próbálunk 
nekik  munkát  adni,  pusztán  segélyezési  lehetőségeket,  én  azt  szeretném,  hogyha  esélyt 
kapnának ők is a társadalomba való hasznos beilleszkedésre. Olyan programot dolgoznánk ki, 
ahol mindenki a kerület hasznos tagja tudna lenni, és azt szeretném, hogyha egyébként ezt a 
munkát a kerület további szépítésére, újítására is lehetne fordítani, a bennük rejlő fizikai és 
mentális erőt. Akik ma munka nélkül vannak, ők értékes emberek, jelentős részük dolgozni is 
akar, nem tud, szeretném, hogyha a magunk szerény körülményei között teremtenénk nekik 
erre lehetőségeket. 
Nagyon  fontos  fejezet  az  életünkben  a  városfejlesztés.  Azt  kell,  hogy  mondjuk,  hogy 
Józsefváros nem vallott szégyent az elmúlt évtizedben, mondhatni, városfejlesztés kapcsán. 
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Azokat a városmegújító programokat, amelyeket elkezdtünk, szeretném, hogyha be is tudnánk 
fejezni.  Sok  esetben  ezek  csúsztak,  sok  esetben  nem  a  mi  hibánkból  csúsztak.  A 
világgazdasági  válság,  a  pénzügyi  finanszírozásnak  a  csökkenése,  ennek  az  akaratnak  a 
csökkenése, Józsefváros erőn felül teljesített az elmúlt 10-12 évben városfejlesztés kapcsán, 
azt hiszem, hogy erre is büszkék lehetünk. De azt a lelassulást, azokat a problémákat, amelyek 
övezték  ezeket  a programokat,  kiküszöbölhetjük közös akarattal,  és végig  tudjuk csinálni. 
Újat is kell indítanunk, azt hiszem, nem okozok komoly turbulenciát azzal, ha azt mondom, 
hogy az Orczy negyed rehabilitációjának is eljött az ideje, ennek a kidolgozására is kérném 
minden tisztelt képviselőnek a javaslatát. Azt is világossá tettük már idén, és ezt már inkább 
csak  bejelentésként  szeretném mondani,  hogy 2011-ben a  Teleki  tér  és  környékét  rendbe 
fogjuk hozni.  Azok  az  állapotok,  amik  ott  uralkodnak,  egy percig  nem tarthatók  tovább, 
szintén  nemcsak  közbiztonság,  köztisztaság  szempontjából,  hanem  az  emberek 
komfortérzetének és közegészségügyi szempontjainak figyelembevételével sem tudjuk tovább 
halogatni.  A Köztársaság  tér  és  Erkel  Színház  gyakran  felvetett,  gyakran  ismételt  kérdés, 
Fővárosi  Önkormányzat  aktív  együttműködés,  szoros  kapcsolattartás,  közös  munka. 
Szeretném, ha 4 év alatt meg tudnánk csinálni a fővárossal közösen. Számtalan más fejlesztési 
programot is végig tudnánk vinni, hogyha meglenne rá a közös akarat, számtalan teret, a 32-
esek  terét,  a  Horváth  Mihály  teret,  a  Kis  Csibész  teret,  a  korábbi  városrehabilitációs 
programjaink keretében akár a Gutenberg teret, vagy a Kálvária, illetve a Losonci teret. Azért 
tartom fontosnak a tereket, mert azok közösségi terek. Ez a nevük, és azt hiszem, hogy az a 
számtalan, lelkileg is megtört józsefvárosi, vagy azok a kisgyermekes családok, akik szabad 
levegőre vágynak, nemcsak szabad levegőre vágynak, hanem közösségre is, éppen ezért  a 
tereket közösségi terekké vissza kell formálnunk. 
Néhány  szót  a  gyermekeinkről.  Nagyon  köszönöm,  hogy  az  elmúlt  években  a  korábbi 
Képviselő-testület  támogatta  az  oktatási  intézményeink  felújítási  programját.  Javarészt  az 
iskolák kerültek az elmúlt években megújításra, szeretném, ha az óvodák is következnének, ha 
új bölcsődét építenénk, hisz a szociális ágazatban jártasabbak pontosan tudják, hogy bölcsődei 
férőhely hiányunk van. További taneszközökkel kellene fejlesztenünk az oktatást.  Ennek a 
fedezete  megvan,  a  döntéshez  kérném  a  támogatásukat.  Sportlétesítményeket  kell 
létrehoznunk,  és  ami  még  fontosabb,  az  oktatási  és  a  szociális  terület  határán  szeretném, 
hogyha  bevezetnénk  az  esélyegyenlőség  ösztöndíj  programot.  Ennek  az  a  háttere,  hogy 
számtalan  tehetséges,  de  szegény  diák  tanul  Józsefvárosban,  akik  továbbtanulása, 
diplomaszerzése  nem  azért  hiúsul  meg,  mert  nem  képesek  rá,  hanem  azért,  mert  a 
felsőoktatási  intézmények,  vagy  egyéb  oktatási  intézmények  olyan  feltételeket  állítanak 
anyagi  értelemben  eléjük,  vagy  az  ő  családjuk  elé,  amelyet  nem  tudnak  teljesíteni.  Azt 
hiszem,  hogy  a  kerületi  önkormányzatnak  elemi  érdeke,  hogy  a  jövőben  ne  szociálisan 
segélyezetteket neveljen, azt a pénzt, amit később szociális segélyre költenénk, költsük most 
el az oktatásra. Az a rossz hír, hogy mindenképpen el fogjuk rájuk költeni azt a pénzt, de nem 
mindegy, hogy oktatási támogatásnak hívjuk ma, vagy segélynek fogjuk hívni 10 év múlva. 
Ezért  nagyon  fontosnak  tartom,  hogy  ezt  az  ösztöndíj  programot  bevezessük,  és  további 
koncepciók kidolgozását is nagy tisztelettel várnám önöktől. 
Az idősek ügyében azt hiszem, megint csak nem lesz sok vita köztünk. Az sem kérdés, hogy 
újabb szolgáltatásokkal továbbiakban is fejleszteni kell az idősellátó intézményeket.  Az az 
idősgondozó busz, az az idősbarát péntek, amely ugyan sok kritikát kapott, de mégiscsak áll 
és működik,  bevált,  ennek a bővítése fontos.  Én azt  hiszem,  hogy senkitől  ne vitassuk el 
annak a lehetőségét,  hogy vannak további jó ötletei  idősügyben, ezeket szeretném önöktől 
kérni,  vitassuk meg,  döntsük el  és vezessük be.  Az is  fontos,  hogy támogatási  programot 
dolgozzunk ki a kisnyugdíjasok számára. Tudnivaló, hogy a józsefvárosi háztartások 40 %-
ában egyedül élő nyugdíjasok élnek. Ez egy döbbenetesen nagy szám, de ők borzasztó nehéz 
anyagi körülmények között és borzasztó magányosan élnek. Én azt gondolom, hogy mi akkor 
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válunk jó közösséggé, nemcsak akkor, ha közterületeinkről kiűzzük azokat, akik nem tisztelik 
Józsefvárost,  hanem  akkor  is,  hogyha  bevonjuk  Józsefváros  közösségének  életébe, 
vérkeringésébe  azokat,  akiknek  más  közösségük  nincs.  Szeretném,  hogyha  működtetnénk 
közösen, politikai alapok nélkül az Idősügyi Tanácsot, ez fontos. Sok kritika érte, az Idősügyi 
Tanács  nem politikai  szervezet.  Az  Idősügyi  Tanács  arról  szól,  hogy  bevonjuk  azokat  a 
döntéseink előkészítésébe,  akikről szól,  akiknek a társadalmi elhelyezkedését  a nevében is 
megtalálják. Az idős ember nem azért idős ember, és nem azért nyugdíjas, hogy kihagyjuk a 
körülötte lévő dolgok döntéseinek lehetőségéből, vagy ezt a kompetenciát ne adjuk meg neki. 
Kérném, hogy vonjuk be őket a döntéseink meghozatalába. 
Az  egészségügyi  szolgáltatásainkra  ugyanaz  igaz,  mint  a  szociális  szolgáltatásainkra, 
fejlesztenünk, és tovább kell bővítenünk őket. Az az igazság, hogy ez sem pénzkérdés. Sokan 
feltehetik  a  végére,  hogy  mindezt  miből,  ésszerű  átalakításokból  és  olyan  apró 
beruházásokból,  amelyek  komoly  igényt  elégítenek  ki,  és  olyan  nagyobb  beruházásokból, 
amelyek  a  józsefvárosiak  Budapesten,  budapesti  viszonylatban  legalacsonyabb  várható 
élettartamának mutatóit javítják. Ez az a terület, amiből szintén nem nagyon lehet engedni, 
ugyanez igaz a Szűrő Szombatokra is. Mondottam volt korábban is, hogy kerül, amibe kerül, 
ezt  fenntartjuk,  az emberélet  aligha  mérhető  pénzben.  Én azt  szeretném,  hogy a jövő évi 
költségvetésünkbe szintén betervezzük a Szűrő Szombatokra  szánt  keretet,  hiszen eddig a 
működése alatt közel 400 ember életét mentette meg a Szűrő Szombat, annyian vettek részt 
ingyenes szűréseken. Ha ezek a szűrések nem ingyenesek, ezek az emberek nem mennek el, 
nem fizetnek érte, és súlyos betegségek lehetnek a következményei. 
Tisztelt  Képviselő-testület,  az  a  véleményem,  hogy  a  józsefvárosi  emberek  nemcsak 
anyagilag vannak megzilálva, hanem lelkileg is. Ezért én azt szeretném, hogyha akár külön 
kapcsolattartó  vagy  testület  felállításával  egy  szorosabb  együttműködést  alakítanánk  ki  a 
történelmi  egyházakkal.  Azért  tartom fontosnak,  mert  az egyház  közösség,  a közösséghez 
való tartozás pedig erő, az erő pedig könnyen átalakulhat életerővé, életkedvvé és olyan tenni 
akarássá, amilyenre nekünk szükségünk van. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években is már 
törekedtünk erre, de az egyházakkal való kapcsolattartásban, ha javíthatnánk, és ebben önök 
támogatnának, azt nagyon megköszönném. Röviden, irányvonalait, konkrétumait tekintve ezt 
szeretném a következő 4 évben, ehhez kérném az önök munkáját és segítségét. 
De arról is szólni illik a polgármesternek, hogy mindezt milyen struktúrában óhajtja. Hát, én 
javaslatot  fogok  a  mai  testületi  ülésen  tenni  sok  mindenre,  de  mindezeket  megalapozva 
szeretném, ha szólhatnék néhány szót az önkormányzat jövőbeni működéséről. Az az igazság, 
hogy egy kisebb,  hatékonyabb  és  mondhatni  olcsóbb önkormányzati  struktúra  kialakítását 
javaslom. Kezdjük is a frakciókkal. Ma megjelent a „hírszerző.hu” portálon, hogy döntöttem 
én, hogy megszűnnek az ellenzéki frakciók. Tisztelt Képviselő-testület,  nem szűnnek meg, 
mert  meg sem alakulnak.  Ez  az igazság,  és  nem az ellenzéki  frakció  szűnik meg,  hanem 
mindegyik.  Önök,  Józsefváros  képviselői,  nem  politikai  pártok  képviselői,  tehát  egy 
gondolkodásmódbeli  váltást  szeretnék.  Nincs  a  13  fős  FIDESZ-nek sem frakciója,  ahogy 
senki másnak nincsen. Azon túl olyan apróságokat ki tudunk vele küszöbölni, mely szerint 
mondjuk az Állami Számvevőszék kifogásolta a frakciókeret, mint olyan fogalmát. Ez sem 
lesz a jövőben, munkára szerződtek itt önök mind a 17-en, velem együtt, és én azt szeretném, 
hogy ha  nem decentralizált  politikai  pártközpontokat  rendeznénk be az  önkormányzatban, 
hanem  tenni  akaró,  munkaképes  józsefvárosi  képviselőket,  ezért  egy  pontosabb  sajtó 
megjelenést,  és  a  sajtókhoz  kijuttatott  információknak  a  pontosabb  kijuttatását  kérném, 
lehetőleg  névvel  vállalva,  mert  nem igaz,  hogy megszűnnének az ellenzéki  frakciók,  arra 
fogok  javaslatot  tenni,  hogy  egy  sem  legyen.  Nincs  erre  a  politikai  intézményre  jelen 
pillanatban  sem  szükség,  sem  igény,  és  én  azt  gondolom,  hogy  aki  ide  valójában 
Józsefvárosért  jött  be, az ezt  akceptálja  és tudomásul  veszi,  hogy Józsefváros szolgálatára 
lehet szerződni, nem pedig frakciók szolgálatára és politikai erők szolgálatára. Nem árultam el 

9



vele titkot, nem rejtettem véka alá idén egyáltalán, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatban a 
politikai  pártoknak  az  épületben  való  beágyazottsága  számomra  nem  tekinthető  a  jövő 
útjának, kérném ennek az akceptálását. 
Amint  említettem,  nincsenek frakciókeretek,  pártirodák,  satöbbik,  ugyanakkor  a  bizottsági 
struktúrában is  ezzel  párhuzamosan végzünk átalakításokat.  Szeretném tájékoztatni  önöket 
arról,  hogy 2 bizottság  felállítását  fogom a következő napirendben javasolni,  ahol majd a 
vitáját természetesen lefolytatjuk, csak alapvetéseiben jó, ha most szólok róla, így az utolsó 
előtti  fejezetben.  A kettő  bizottság  azon a logikán alapszik,  mely szerint  énszerintem egy 
önkormányzatban kétféle dolog történik: egyik magával a várossal, a másik pedig a benne 
élőkkel. Ekképpen rövid nevükön: városbizottság és humánbizottság. Ez a 2 bizottság vinné a 
Képviselő-testülettel együtt a kerület ügyeit. Ez nyilván a politikai pártok számára nem egy 
kedvező  forgatókönyv  megint  csak,  ennek  is  kérném a  tudomásul  vételét  az  egyszerűbb, 
hatékonyabb  és  olcsóbb  működésnek  a  jegyében.  Az  ellenzék  számára  valóban  tettem 
javaslatokat,  mint  ahogy  az  kicsit  elferdítve  ebben  az  előbb  említett  cikkben  olvasható, 
szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy a Képviselő-testületben 13:5 a kormányzó 
párt és az ellenzék mandátum aránya. Ehhez képest a bizottságokban a belsős, tehát képviselő 
bizottsági tagok aránya 11:5, a külsős delegáltak aránya 9:5 és az alelnökök aránya 6:4. Tehát 
én  azt  gondolom,  hogy  az  ellenzék  számára  egy  elegáns,  kontroll  szerepét  maximálisan 
gyakorolni hagyó és megengedő bizottsági struktúrára tettem, javaslatot, ennek a támogatását 
kérném önöktől. A 2 bizottság 15 tagú, mind a kettő, 8 képviselő tagja van és 7 külsős tagja, 
mandátumarányaiban  10:5  a  kormánypártok  javára,  amely  szintén  az  ellenzék  erősítését 
jelenti,  hiszen  a  képviselők  számának  csökkenésével,  illetve  a  bizottságok  számának 
csökkenésével együtt járó külsős helyek csökkenését igyekeztem nem az ellenzéki pártokra 
ráterhelni, hanem a kormányzó pártra. Fontosnak tartom azt elmondani, hogy a kormányzó 
párt szeretne kormányozni. Lehet, hogy ez így nagyon evidensnek hangzik, de mégis fontos, 
hogy  leszögezzük.  Az  ellenzék  számára  minden  kontroll  lehetőséget  biztosító  posztot  a 
javaslatban megfogalmaztam, ekképpen ismertetném a város- és a humánbizottság alelnöki 
struktúráját, felelőseinek személyére tett javaslatomat: 5-5 alelnök van a bizottságokban. A 
városbizottságban a városüzemeltetésért felelős alelnök, az kormánypárti, a városépítészetért 
felelős alelnök kormánypárti, a pénzügyi ellenőrzésért felelős alelnöki posztot az ellenzéknek 
szeretném felajánlani, tehát szeretném, ha ők töltenék be, ez általában egy ellenzéki jogkör, 
ekképpen nem is szeretném felrúgni a korábbi szokásokat, ráadásul mindig jó, ha pénzügyi 
ellenőrzést  az  ellenzék  végez.  A  városarculat,  városmarketing  kérdésében  amelyet,  mint 
említettem,  városunk  1-es  számú  problémájának  tartom,  hogy  ez  közösen  kerüljön 
kidolgozásra  és  ne  politikai  játszótér  legyen,  ezt  is  az  ellenzéknek  szeretném felajánlani, 
illetve a sokat bírált és sokat kritizált közbeszerzésért felelős alelnökséget is szeretném, ha 
ellenzéki  képviselő  töltené  be.  Én  azt  gondolom,  hogy  olyan  önkormányzatot  fogunk 
kialakítani,  ahol  senkinek  nincs  semmilyen  titka,  ahol  minden  elérhető  a  honlapon,  ahol 
mindenki hozzáférhet mindenhez, magam részéről erre ígéretet tudok tenni. Ezért szeretném, 
ha a kontroll szerepben lévő tisztségeket ellenzéki képviselők töltenék be. A kormányzópárt 
viszont  szeretne  kormányozni,  ekképpen  a  többi  feladatkört  mi  magunk  ellátnánk.  Van 
koncepciónk,  van  elképzelésünk,  ezt  ismertettem  is  önökkel,  ezt  szeretnénk  végigvinni. 
Nyilván az önök építő javaslatait, az ellenzékre értem most, elfogadjuk, tudomásul vesszük, 
megvitatjuk. Nem vitatjuk el azt, hogy önöknek is jó szándékuk van a kerülettel kapcsolatban, 
közös munkát kérnénk, és a kormányzás lehetőségének az akceptálását, hisz így döntöttek a 
választók. 
A  humán  ügyekért  felelős  bizottságban  oktatási  és  ifjúsági  ügyekért  felelős  alelnök, 
egészségügyért  felelős  alelnök,  szintén  kormánypárti,  szociális  ügyekért  felelős  alelnök 
ellenzéki. A szociális ügyek kerületünk egyik legmeghatározóbb problémái közé tartoznak, 
szeretném,  ha nem képezné politikai  vita  tárgyát  a szociális  ügyeknek a megítélése.  Nem 
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tartozik  a  politikai  gumicsontok  sorába  a  szociális  ügy,  ezért  szeretném,  ha  ellenzéki 
képviselő töltené be. Illetve a kulturális  ügyekért  felelős alelnök szintén kormánypárti.  Az 
alelnöki tisztség új lehet, 2 bizottságnál értelmezhető, hogy nagyobb befolyást jelent, mint a 
korábbi  struktúrában,  az  alelnökök,  mint  mondottam,  mint  hallhatták,  ágazatért  felelős 
alelnökök,  6  kormánypárti,  4  ellenzékivel,  és  ezeknek,  kérném  is  a  hivatal  tisztelt 
munkatársait, hogy a bizottságok működésének rendjét, ügyrendjét, szabályzatát úgy alakítsák 
ki,  hogy  egyeztetve  a  javasolt  alelnökök  személyével,  erős  befolyású,  valós  hatáskörrel 
rendelkező alelnökei legyenek a bizottságaiknak, az általuk felügyelt ágazatban pedig érdemi 
munkát  tudjanak  végezni  mind  az  előkészítés,  mind  pedig  a  döntéshozás,  vagy  akár 
szélsőséges esetben a végrehajtás ellenőrzésének kapcsán. 
Nyilván ehhez tartozik egy hivatali  álláspont  is,  így zárásképpen,  fogadják el  tőlem azt  a 
tézist,  hogy  minél  jobban  működik  a  hivatal,  annál  kevesebb  állampolgár  keresi  meg  a 
politikusokat.  Ezen  erősítenünk  kell,  a  jól  működő  hivatalunk  még  jobban  kellene,  hogy 
működjön, ezért mindenféle további ötletet és javaslatot várok. Én is fogok magam tenni erre 
javaslatokat,  egy  modern,  ügyfélbarát,  hatékony  és  költségtakarékos  önkormányzatot 
szeretnék, amely az átláthatóság valamennyi feltételének eleget tesz, folyamatai követhetők, 
nemcsak számomra, nemcsak a képviselők számára, hanem valamennyi ügyfél számára. Az 
elmúlt években a hivatal nagyon sokat javult magánvéleményem szerint ezen a téren, de még 
azokat  a kis  csiszolásokat  szeretném,  ha megtennénk,  amelyekre  javaslatokat  fogok tenni. 
Ebben is kérném majd az önök támogatását, de megköszönve részükre, a hivatalnokok részére 
is meg kell, hogy szólaljak, megköszönve azt a munkát, amelyet az elmúlt években a kerület 
fejlődése érdekében megtettek, továbbiakban is számítunk segítő együttműködésükre. 
Röviden,  azt  gondolom,  hogy  4  évet  nehéz  felvázolni,  de  most  megpróbáltam  legalább 
irányvonalaiban,  szándékaiban  egy  tiszta,  jól  működő  és  politikai  vitáktól  javarészt 
mentesített önkormányzat vízióját felfesteni, ehhez szeretném önöknek a támogatását kérni, és 
azoknak  az  új  szabályoknak  az  elfogadását,  amelyekről  az  imént  beszéltem,  amelyek 
egyébként okozhatnak érdeksérelmeket, amelyek egyébként korábbi rendszereket felülírnak, 
amelyek  egyébként  nem vártak  egy kerületi  önkormányzattól.  De  én  azt  hiszem,  hogy a 
választók  arra  szavaztak,  hogy  ezeket  az  irányvonalakat,  ezeket  a  konkrétumokat  ez  az 
összetételű  önkormányzat  megtegye,  ehhez  kérném az önök együttműködését,  amelyhez  - 
megismételve mondandóm elején elhangzottakat – jó munkát, sok erőt, jó egészséget és jó 
együttműködést kívánok. 
Nagyon szépen köszönöm, térjünk is rá napirendi pontjainkra. Megkérném a tisztelt képviselő 
hölgyeket és urakat, hogy kapcsolják be a szavazógépeiket a határozatképesség megállapítása 
végett. Megállapítom, hogy jelen van 17 tagja az önkormányzatnak, 17 taggal a Képviselő-
testület  határozatképes.  A  minősített  szótöbbséghez  10,  az  egyszerű  szótöbbséghez  9 
képviselő  egybehangzó  szavazata  szükséges.  Tisztelt  Képviselő-testület,  a  meghívóban 
kiküldött napirendi pontok nem változtak, 4 napirendünk van:
1. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Ez  törvényileg  kötelező,  tehát  mielőtt  bárkinek  valami  más  gondolata  támadna,  ezt  nem 
tudjuk megkerülni, ezt a kérdést.
2.  Javaslat  alpolgármesterek  választására,  illetményük  és  költségtérítésük 
megállapítására 
3.  Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására
4. Katasztrófa sújtotta települések támogatása
Tájékoztatóként  pedig  tájékoztatás  lesz  a  testületi  ülés  végén  a  VIII.  kerületi 
Rendőrkapitányság  megbízott  vezetőjéről.  Tisztelt  Képviselő-testület,  napirendi  pontok 
tekintetében  a  Képviselő-testület  egyszerű  szótöbbséggel,  vita  nélkül  határoz,  kérem, 
szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
386/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – korelnök

2. Javaslat alpolgármesterek választására, illetményük és költségtérítésük 
megállapítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Katasztrófa sújtotta települések támogatása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Tájékoztatók 

Tájékoztatás a VIII. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
17 igen, egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület. Köszönöm szépen, nézzük részletezve:

Napirend 1. pontja
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – korelnök
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Dr. Kocsis Máté
Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Napirendi pont vitáját 
megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Ennek  hiányában  a  napirend  vitáját  lezárom.  A  3 
pontból álló  határozat  elfogadásához minősített  szótöbbség szükséges,  kérem, szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
387/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  törvény,  és  a  polgármester,  az  alpolgármesterek 
illetményéről  és  egyéb  juttatásairól,  valamint  az  önkormányzati  képviselők  kiesett 
jövedelmének  megtérítéséről  és  tiszteletdíjáról  szóló  40/1998.  (XII.01.)  önkormányzati 
rendelet  alapján  2010.  október  03.  napjától  dr.  Kocsis  Máté  polgármester  illetményét  a 
38.650.- Ft-os illetményalap és 14,5-es szorzószám alapulvételével, valamint a német nyelvű 
középfokú  C  típusú  nyelvvizsgát  figyelembe  véve  az  illetményalap  60%-os  idegennyelv-
tudási pótlékkal együtt, havi bruttó 583.615,- Ft-ban állapítja meg. A nyelvpótlék fedezete a 
11101  cím  személyi  juttatás  és  járulékain  belül  a  volt  alpolgármesteri  illetmények  és 
járulékainak maradványa.

2.  dr.  Kocsis  Máté  polgármester  -  költségátalányra  vonatkozó  nyilatkozata  alapján  – 
költségátalányának mértéke illetménye 30%-a, összegét havi 168.128,- Ft-ban állapítja meg. 
Fedezete a 11101 cím személyi juttatás és járulékain belül biztosított.

3.  felkéri  dr.  Dénes  Margit  korelnököt  a  polgármester  foglalkoztatási  jogviszonyával 
kapcsolatos iratok aláírására.

Felelős: dr. Dénes Margit korelnök
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület a későbbiekben megismételte a szavazást és a 394/2010. (X.13.) számú 
határozatában döntött a napirend tárgyában.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, 17 igen, egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület. 

Napirend 2. pontja
Javaslat alpolgármesterek választására, illetményük és költségtérítésük 
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítést  röviden  tennék.  Az  alpolgármesterek  személye,  felkészültsége  és 
szaktudása igazodik a bizottsági struktúrához, ekképpen a korábbiaknál kevesebb számú, egy 
főállású  és  egy  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  személyére  tennék  javaslatot. 
Egyikőjük  a  városbizottság,  másikuk  a  humánbizottság  munkájával  együtt  mozogva,  a 
tisztségviselői  szinten  a  kerület  érdekeit  képviselve  fog  munkálkodni.  Egy  kis  türelmet 
kérnék, mert az alpolgármesterek választása titkosan történik, ezért egy külön forgatókönyv 
alapján járunk el. Az Ötv. 34. §  (1) bekezdése szerint „A Képviselő-testület a polgármester 
javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat.” 
Az alpolgármester  választásához három tagú Szavazatszámláló Bizottságot  kell  létrehozni, 
mely Bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét. Ha megengedik, tennék javaslatot a 3 
tagú Szavazatszámláló Bizottság Tagjaira:
- Molnár György az MSZP részéről
- Losonczy Pál a JOBBIK részéről
- Soós Görgy a FIDESZ-KDNP részéről, képviselők részéről.
Vita  nélkül  határoz  a  Képviselő-testület  minősített  többséggel  a  3  személyről,  kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
388/2010. (X. 13.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármesterek megválasztásához szükséges titkos 
szavazás  lebonyolítására  tagjai  sorából  3  tagú  szavazatszámláló  bizottságot  hoz  létre, 
amelynek tagjai:

Molnár György
Losonczy Pál
Soós György

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
Tisztelt Képviselő-testület, kis ügyrend értelmezés után folytassuk a Képviselő-testület ülését. 
Felkérném a Szavazatszámláló Bizottság tagjait majd a következőkben, hogy fáradjanak ki az 
oldalt  álló  asztalhoz.  Kérném,  hogy a bizottság  az  elmondottak  alapján saját  tagjai  közül 
válassza ki elnökét. A szavazás az alábbiak szerint fog lezajlani: a Szavazatszámláló Bizottság 
elnöke  név szerint  fogja  szólítani  szavazásra  a  képviselőket,  átadja  részükre  a  lepecsételt 
szavazólapokat, amelyeket a kihelyezett urnába kell bedobni. Az összes szavazólap leadása 
után, a szavazás eredményének megállapítását követően jegyzőkönyv felvételére kerül sor, 
amely  jegyzőkönyv  a  Képviselő-testület  üléséről  készült  jegyzőkönyv  mellékletét  fogja 
képezni.  Társadalmi  megbízatású  alpolgármesternek  javaslom  Egry  Attila  képviselő  urat. 
Megkérdezem, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve kívánja-e zárt ülés elrendelését? Képviselő 
úr, öné a szó. (válasz nem hallható ) Igen és nem. Tehát igen, elfogadja és nem kívánja a zárt 
ülést. Főállású alpolgármesternek javaslom Sántha Péterné képviselő asszonyt. Megkérdezem, 
hogy elfogadja-e a jelölést, és kívánja-e zárt ülés elrendelését?  (válasz nem hallható )  Zárt 
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ülést nem rendelünk el. Felkérném a szavazatszámláló bizottságot a szavazás lebonyolítására, 
és  a  képviselőket  a  szavazásra.  Tisztelt  Képviselő-testület,  kérném,  hogy  foglalják  el  a 
helyeiket, és csendet szeretnék kérni, nagy tisztelettel, a teremben a Képviselő-testület ülésén 
kedves vendégeinktől és a képviselő hölgyektől és uraktól egyaránt. Ismertetem önökkel, a 
Szavazatszámláló  Bizottság  elnökévé  Soós  György  urat,  a  nemlétező  FIDESZ  frakció 
delegáltját  választotta  a  Szavazatszámláló  Bizottság.  A  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjai 
ellenőrizték az urna tartalmát, annak ürességéről meggyőződtek, majd lezárták azt. Átadom a 
szót Soós György úrnak, a Szavazatszámláló Bizottság elnökének, parancsoljon. 

Soós György
Köszönöm a szót, polgármester úr. Felkérem a képviselőket, hogy egyenként fáradjanak ki a 
szavazólapok  átvétele  céljából,  a  lepecsételt  szavazólapok  átvételét  aláírásukkal  igazolják, 
majd  a  kitöltött  szavazólapokat  dobják  be  az  urnába.  Akkor  szólítanám  Balogh  István 
képviselő urat, dr. Dénes Margit képviselő asszonyt, Dudás Istvánné képviselő asszonyt, Egry 
Attila  képviselő urat,  dr.  Ferencz Orsolya  képviselő asszonyt,  Guzs Gyula  képviselő urat, 
Kaiser  József  képviselő  urat,  dr.  Kocsis  Máté  polgármester  urat,  kerületi  országgyűlési 
képviselőt,  Komássy  Ákos  képviselő  urat,  dr.  Révész  Márta  képviselő  asszonyt,  Sántha 
Péterné képviselő asszonyt,  Szilágyi  Demeter képviselő urat,  Vörös Tamás képviselő urat, 
Zentai Oszkár képviselő urat, Losonczy Pál képviselő urat, Molnár György képviselő urat és 
jómagamat, köszönöm.

A  képviselők  aláírják  a  szavazólapok  átvételét,  átveszik  a  lepecsételt  szavazólapot,  majd  
leadják szavazatukat.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt  Képviselő-testület,  a  jegyzőkönyv  számára  szeretném rögzíteni,  hogy felkérném a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjait,  hogy bontsák fel  a szavazóurnát,  és számlálják meg a 
szavazatokat.

A szavazást követően a bizottság felbontja az urnát, megszámolja a szavazatokat, majd kitölti  
a szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyvet.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt  Képviselő-testület,  a  figyelmüket  szeretném  kérni,  és  egy  kis  csendet  szeretnék 
emellett  a  képviselő-testületi  ülésteremben.  Átadom  a  szót  Soós  György  úrnak,  a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének, parancsoljon.

Soós György
Köszönöm a szót, polgármester úr. Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes 
volt, mely alapján a Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodással társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta Egry Attila urat. Gratulálok! 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
389/2010. (X. 13.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármester javaslatára az Ötv. 34.§ (1) bekezdése és 
37.§ -a alapján Egry Attila képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Soós György
Valamint  16  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodással  a  Képviselő-testület  főállású 
alpolgármesterré választotta Sántha Péternét. Gratulálok, alpolgármester asszony!

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
390/2010. (X. 13.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármester javaslatára az Ötv. 34.§ (1) bekezdése és 
37.§ -a alapján Sántha Péterné képviselőt főállású alpolgármesterré választja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Az  alpolgármesterek  választásáról  készült  jegyzőkönyvet  az  1.  számú  melléklet 
tartalmazza. 

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt Képviselő-testület, a napirendi pont II. határozati javaslatsoráról következik szavazás, 
de előbb egy helyesbítést szeretnék kérni. Az előterjesztésben a II. határozati javaslatsor 5. 
pontjában a 106.650 Ft, az 106.560. 90 Ft-ot spóroltunk, kérném, hogy írják át, mert ez így 
van rendjén.  És  ezzel  a módosítással  a  saját  előterjesztésemben megkérném önöket,  hogy 
napirendünk  II.  határozati  javaslatsoráról  nyilvánítsanak  véleményt  szavazás  formájában. 
Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
391/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a titkos szavazással saját tagjai közül 2010. október 13. napjától megválasztott társadalmi 
megbízatású Egry Attila alpolgármester havi tiszteletdíját az illetményalap és a maximum 
6,5-ös szorzó szorzata alapján 251.225,- forintban állapítja meg.

2. Egry  Attila  alpolgármester  -  költségátalányra  vonatkozó  nyilatkozata  alapján  – 
költségátalányának mértéke tiszteletdíjának 20%-a, összegét havi 50.245,- Ft-ban állapítja 
meg. 

3. a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  munkarendje  megegyezik  a  Hivatal 
munkarendjével.

4. a  titkos  szavazással  saját  tagjai  közül  2010.  október  13.  napjától  megválasztott 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  Sántha  Péterné  alpolgármester  havi  illetményét  az 
illetményalap és a 13,78-as szorzó szorzata alapján 532.800,- forintban állapítja meg.
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5. Sántha  Péterné  alpolgármester  -  költségátalányra  vonatkozó  nyilatkozata  alapján  – 
költségátalányának  mértéke  illetményének  20%-a,  összegét  havi  106.560,-  forintban 
állapítja meg. 

6. a határozatban foglaltak fedezetéül a 11101 cím személyi juttatás és járulékain belül a volt 
alpolgármesteri illetmények és költségtérítések és járulékainak maradványát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17  igen  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület,  tekintettel  arra,  hogy  minősített 
többséget igényelt a döntés, elfogadta. A napirendünk III. határozati javaslatsoráról kérném a 
tisztelt képviselőket, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
392/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. dr. Dénes Margit, dr. Gotthard Gábor, Takács Gábor volt alpolgármesterek jogszabályban 
meghatározott végkielégítésének, szabadságmegváltásának kifizetéséhez járulékokkal együtt 
összesen 8.023,2 e Ft-ot biztosít. 

2.  az  1.  pontban  megjelölt  kifizetések  költségvetési  fedezetének  biztosítása  érdekében  az 
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az alpolgármesterek 
végkielégítése előirányzatát 4.060,0 e Ft-tal, az alpolgármesterek adható juttatás előirányzatát 
3.963,2  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11101  cím  személyi  juttatás 
előirányzatát  6.317,5  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  1.705,7  e  Ft-tal 
megemeli.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében azonnal

    3. pont esetében a költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati
    rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  17  igen  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  egyhangúan  elfogadta. 
Megkérném  az  alpolgármester  jelölt  asszonyt  és  az  alpolgármester  jelölt  urat,  hogy  az 
eskütételhez fáradjanak ki, előre. Kérem a Képviselő-testületet, álljanak fel. Kérem, mondják 
utánam az eskü szövegét.

„Én, ……………………………….., esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű  

leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a  
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tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm;  alpolgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm.  Tisztelt  Képviselő-testület,  a  2-es  számú  napirendi  pontunk  végére  értünk. 
Ügyrendi  javaslatot  tennék  az  1-es  napirendi  pontunk  megismételt  szavazására,  technikai 
okból, ezért elnézésüket kérem. Először az ügyrendi javaslatról szavazunk. Az az ügyrendi 
javaslatom, hogy az 1-es napirendi pont szavazását ismételjük meg, aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon most igennel, ha nem ért egyet, akkor nemmel, ha nem kíván véleményt mondani, 
akkor tartózkodjon. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
393/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  a 
napirend 1-es pontja szavazásának megismétléséről. 

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Napirend 1. pontja (folytatás)
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – korelnök

Dr. Kocsis Máté
Ekképpen  az  1-es  napirendi  pontunk  megismételt  határozathozatala  következik,  kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
394/2010. (X. 13.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  törvény,  és  a  polgármester,  az  alpolgármesterek 
illetményéről  és  egyéb  juttatásairól,  valamint  az  önkormányzati  képviselők  kiesett 
jövedelmének  megtérítéséről  és  tiszteletdíjáról  szóló  40/1998.  (XII.01.)  önkormányzati 
rendelet  alapján  2010.  október  03.  napjától  dr.  Kocsis  Máté  polgármester  illetményét  a 
38.650.- Ft-os illetményalap és 14,5-es szorzószám alapulvételével, valamint a német nyelvű 
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középfokú  C  típusú  nyelvvizsgát  figyelembe  véve  az  illetményalap  60%-os  idegennyelv-
tudási pótlékkal együtt, havi bruttó 583.615,- Ft-ban állapítja meg. A nyelvpótlék fedezete a 
11101  cím  személyi  juttatás  és  járulékain  belül  a  volt  alpolgármesteri  illetmények  és 
járulékainak maradványa.

2.  dr.  Kocsis  Máté  polgármester  -  költségátalányra  vonatkozó  nyilatkozata  alapján  – 
költségátalányának mértéke illetménye 30%-a, összegét havi 168.128,- Ft-ban állapítja meg. 
Fedezete a 11101 cím személyi juttatás és járulékain belül biztosított.

3.  felkéri  dr.  Dénes  Margit  korelnököt  a  polgármester  foglalkoztatási  jogviszonyával 
kapcsolatos iratok aláírására.

Felelős: dr. Dénes Margit korelnök
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Köszönöm szépen.

Napirend 3. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítést  annyiban tennék,  hogy bár a bevezetőben ismertettem a koncepcióját, 
most mégiscsak illendő, hogy részleteiben, név szerint javaslatot tegyek a tisztelt Képviselő-
testületnek  a  bizottságok  tagjaira.  Tisztelt  Képviselő-testület,  az  Alkotmány  44/A  §  (1) 
bekezdésének e) pontja szerint: „a helyi Képviselő-testület a törvény keretei között önállóan 
alakítja ki szervezetét és működési rendjét.” A helyi önkormányzatokról szóló önkormányzati 
törvény  18.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „a  testület  a  működésének  részletes  szabályait  a 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.” Az Alkotmányban 
meghatározott feladatkörében eljárva és az Ötv-ben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-
testület  a  19/2009-es  önkormányzati  rendeletében  határozta  meg  a  testület  és  szerveinek 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát.  Az  önkormányzati  képviselő  választást  követően, 
tekintettel arra, hogy új Képviselő-testület alakult, melynek létszáma a törvény erejénél fogva 
változott, csökkent, valamint módosult a települési önkormányzatok feladat-és hatásköre, az 
Ötv.  8.  §  (1)  és  (4)  bekezdése.  Fentiek  indokolják  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
felülvizsgálatát. Az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet-tervezet egyrészt 
a korábbi testületi döntéseket átvezeti a Polgármesteri Hivatalt érintően. Tartalmi módosítása, 
mint  ahogy  említettem  önöknek,  a  Képviselő-testület  2  állandó  bizottságának  és 
feladat-,valamint  hatáskörének  meghatározása,  a  képviselői  csoportokra,  a  tanácsnokokra, 
valamint a Palotanegyed Városrészi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezése.  Tisztelt  Képviselő-testület,  javaslatot  tennék  a  2  bizottság  tagjainak  névsorára. 
Tisztelt  Képviselő-testület,  abban  az  esetben,  ha  a  külsős  bizottsági  tagok  neveit  is 
ismertetném,  zárt  ülést  kellene  elrendelni.  Én  ezt  a  nagylétszámú  vendégseregletre  való 
tekintettel nem tenném meg, ekképpen kérném önöket, hogy kísérjék figyelemmel az önök 
előtt fekvő napirendi javaslatból a neveket. A képviselő tagokra vonatkozóan nyilvánvalóan 
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ez  nem  áll  fenn.  A  képviselő  bizottsági  tagok  tekintetében  ismertetném  a  határozati 
javaslatban szereplő névsort:
A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  elnökévé  Soós  György  urat  javaslom, 
városüzemeltetésért felelős alelnökének Vörös Tamást, városépítészetért felelős alelnökének 
Dudás  Istvánnét,  pénzügyi  ellenőrzésért  felelős  alelnökének  Jakabfy  Tamást, 
városmarketingért  felelős  alelnökének  Losonczy  Pált,  és  a  közbeszerzésekért  felelős 
alelnökének  Molnár  Györgyöt.  További  tagjává  Guzs  Gyulát  és  Kaiser  József  urakat 
javaslom,  külsős  tagokon  átugrunk,  előbb  említett  okok  alapján.  A  Humánszolgáltatási 
Bizottság  elnökévé  Zentai  Oszkár  urat  javaslom,  oktatási  és  ifjúsági  ügyekért  felelős 
alelnökévé Szilágyi Demetert, egészségügyért felelős alelnökévé dr. Dénes Margit képviselő 
asszonyt, szociális ügyekért felelős alelnökévé dr. Révész Márta képviselő asszonyt, további 
tagjává dr. Ferencz Orsolyát, Balogh Istvánt, Soós Györgyöt és Komássy Ákos képviselő urat 
javaslom. Tisztelt  Képviselő-testület,  az ülésünk elején elmondottakkal nem kívánom most 
ismét kiegészíteni az előterjesztést,  ekképpen az előterjesztői hozzászólásomat itt  bezárom, 
viszont  a  napirendi  pont  vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Molnár  György 
képviselő úr, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm  szépen  a  szót.  Tekintettel  arra,  hogy  a  korábbi  napirendeknél  nem  volt 
hozzászólási  lehetőség,  most szeretném megragadni  az alkalmat,  hogy gratuláljak egyrészt 
megválasztott képviselőtársaimnak és a polgármester úrnak az MSZP képviselők csoportjának 
a nevében, és gratuláljak a megválasztott alpolgármestereknek is. Hozzáteszem, hogy ugyebár 
ez  egy  titkos  szavazás  volt,  de  a  számadatokból  is  látszik,  hogy  az  MSZP  képviselők 
megszavazták  az  alpolgármestereket.  Az  az  álláspontunk,  és  ez  most  már  kapcsolódik  a 
bizottsági  összetételekhez  is,  hogy  ugye  a  választási  eredményeknek  megfelelően  a 
megválasztott  többség  kormányozza  polgármestert  és  alpolgármestereket  állítva  az 
önkormányzatot, tehát azt gondoljuk, hogy ez teljesen természetes és rendben lévő, hogyha 
megszavazzuk ezt a javaslatot. Egy picikét általánosabban is a mi ellenzéki magatartásunkat 
az  elkövetkezendő  4  évre  megfogalmazni.  Ennek  a  lényege,  bocsánat,  de  eredeti 
foglalkozásom matematikus,  egy  matematikai  szakszót  használok,  a  szimmetria  elve.  Azt 
próbáljuk  követni,  hogy  azokat  a  javaslatokat,  amelyeket,  ha  mi  lennénk  hatalmon, 
támogatnánk  és  egyetértenénk  velük,  azokat  meg  fogjuk  szavazni  és  egyet  fogunk  velük 
érteni. Azokat, amelyeket mi nem csinálnánk többségként, azokat mi nem fogjuk támogatni. 
Nyilván vitát fogunk folytatni, és azt gondolom, hogy az önkormányzati ügyeknek egy igen 
jelentős része olyan, amelyik józan ésszel, politikai értékválasztástól függetlenül eldönthető, 
ezekben  konstruktív  javaslatokat  fogunk  tenni.  Nyilván  vannak  olyan  kérdések,  amelyek 
függhetnek  attól,  hogy valaki  milyen  módon  nézi  a  világot.  Valószínűleg  nem az  ügyek 
konkrét megítélése, hanem talán a preferenciák, hogy mit tartunk fontosabbnak, mit tartunk 
kevésbé fontosnak, de mindenféleképpen konstruktív vitát  fogunk folytatni,  és csak a vita 
kedvéért nem fogunk ellentmondani, de az elveinket következetesen érvényesítjük. Körülbelül 
ez az a magatartás, amire tőlünk számítani lehet, és ebben a szellemben mindenféleképpen 
méltányoljuk polgármester úr előterjesztését, amelyben a bizottsági összetételekben a külsős 
bizottsági tagokban az ellenzéki pártok részvételét érdemben lehetővé tevő javaslatot tett. Ezt 
még egyszer mondom, hogy méltányoljuk, még akkor is, ha itt részben a rendkívüli módon 
eltorzított választási rendszer hatásának a kompenzálásáról van szó. Ezt azért meg kell, hogy 
jegyezzem, hogy az az önkormányzati választási rendszer, amin keresztülmentünk, az, hát, a 
mi  demokráciáról  vallott  elveinket  távolról  sem elégíti  ki.  De nyilván  az  erre  vonatkozó 
döntés nem itt születik, csak meg kívántam jegyezni. Tehát mindezek alapján elfogadjuk a 
polgármester úr javaslatát a bizottsági összetételre vonatkozóan, és abban az elvben is látunk 
rációt, amely azt mondja, hogy az ellenzék alapvetően ellenőrizzen. Itt ugyan én érzékelek 
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némi  egyenetlenséget,  tekintettel  arra,  hogy  az  első  számú  aktív  eszköznek  gondolt 
városmarketing  az  szintén  ellenzék,  a  Jobbik  képviselője  kezében,  feladatkörében  lesz. 
Bízzunk abban, hogy ez is pártsemleges módon fog történni. Ennyit a bizottsági összetételről. 
Mindenféleképpen  néhány  mondatot  szeretnék  szólni  a  frakciók  kérdéséről,  hiszen  ez  az 
előterjesztésben is külön elhangzott. A javaslat egy részével egyetértünk, egy részével nem. 
Nem értünk egyet azzal, hogy nincsenek, és az SZMSZ szerint nem lesznek önkormányzati 
frakciók.  Azt  gondoljuk,  hogy Magyarországon,  miután  a választási  rendszer,  az  a  pártok 
részvételével  zajlott  le,  a  pártok fogalmaztak meg ideológiai,  politikai  különbségeket  és a 
választók e között választottak, ennek az artikulálása egy képviseleti demokrácia ésszerű és 
nemcsak hogy szokásos,  de jól  megindokolható  elve is,  alapelve  és számos helyen ennek 
mindenképpen funkciója van. Például, mondjuk az újságban való megjelenések, vagy hogy, 
mert hogy közel vagyunk hozzá, a választások előtt a plakát helyek és egyéb megjelenések 
felosztása,  ne adj  isten,  vezérszónok, és általában azok a helyek,  ahol helye  van a pártok 
véleményének,  artikulálásának.  Ez  a  része  az,  amivel  nem  értünk  egyet  a  javaslatnak. 
Egyetértünk azzal, hogy nincs szükség frakciókhoz köthető külön keretekre. Tehát a dolog 
pénzügyi és takarékossági vonatkozásaival egyetértünk, politikai vonatkozásaival nem. Ennek 
ellenére  a  csatolt  SZMSZ-t  elfogadnánk,  ha lett  volna  módunk megismerni.  De nem volt 
módunk  -  és  ezt  a  gyakorlatot  nagyon  határozottan  ellenezzük,  és  nagyon  határozottan 
tiltakozunk,  hogy ennyire  fajsúlyos  dolgot  helyszíni  kiosztással,  a  megismerés  lehetősége 
nélkül  kaptunk  meg.  Ezért  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  folyó  szavazáskor  az 
MSZP  három  képviselője,  akik  azért  csoportként  fognak  működni  -  ezt  elárulom  -  nem 
fogunk szavazni, kikapcsoljuk a gépünket és minden esetben így fogunk tenni, amikor olyan 
helyszíni kiosztású, nagyobb volumenű helyszíni kiosztású anyaggal találkozunk, ami nem 
egyetlen egy helyben megvitatható döntés, hanem komoly tanulmányozást igénylő döntés. Mi 
azt  gondoljuk,  hogy  ez  a  demokrácia  megcsúfolása,  hogy  ha  ilyen  fontosságú  anyagot 
elolvasás  nélkül  kell  megszavazni.  Azért  nem  szavazunk  nemmel,  mert  lehet,  hogy 
tökéletesen egyetértenénk vele, csak nem tudjuk, hogy mi ez. Ugyanakkor azt az ügyrendi 
javaslatot  tenném  pont  ezek  miatt,  hogy  kérném  a  szavazás  kettéválasztását.  Miután  a 
bizottsági struktúrát megismerhettük, ezért a bizottsági struktúrát az MSZP képviselői meg 
kívánják  szavazni,  a  többi  részénél  viszont  nem  kívánunk  szavazni.  Tehát,  ha  van  erre 
lehetőség, a szavazás különválasztására, akkor ezt ügyrendileg javaslom. Köszönöm szépen. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, Itt a demokrácia megcsúfolásától elkezdve a frakcióvezetői 
hozzászólásokon át volt minden. Három perccel túllépte a megengedett hozzászólási keretet 
és nem javasoltam a szó megvonását. Ennyit röviden a frakcióvezetői hozzászólásokról. Önök 
nyilván olyan formában rendezik a saját képviselőik együttműködésének szabályait,  ahogy 
akarják,  hívhatják  magukat  képviselő  csoportnak.  Nyilván  ennek  a  működésnek  vannak 
szabályai,  én  ezt  elfogadom.  A megismerésről.  Hát,  utaltam rá,  de  akkor  most  egy picit 
alaposabban  kibontanám  a  valóság  minden  részletét.  Ugye  itt  a  szervezeti,  működési 
szabályzatnak az ismerete gondolom azért nem egy új fogalom. Múlt hét csütörtökön és e hét 
kedden is egyeztetéseket folytattunk az SZMSZ módosításáról. Hogy ennek a leírt verzióját 
most  ismerték meg,  ezt ne tegyük egyenlőségjelbe azzal,  hogy nem ismerték a javaslatot. 
Beszéltem  önöknek  az  alpolgármesterek  személyéről,  a  frakciók  jövőbeni  nemlétéről,  a 
bizottsági struktúráról név szerint önök tettek javaslatot. Beszéltem önöknek a Palotanegyed 
Városrészi  Önkormányzat  megszüntetésének  javaslatáról  és  mindazokról  a  pontokról, 
amelyek  a  mai  SZMSZ  módosításban  benne  vannak.  Olyannyira,  hogy  a,  mint  a  már 
hivatkozott  hírszerző.hu  mindezt,  illetve  ennek  egy  kivonatát  ma  meg  is  írta.  Idézem. 
„Döntött  a helyi  FIDESZ, megszűnnek az ellenzéki  frakciók,  megszüntetné a frakciókat  a 
FIDESZ-es polgármester, közöltem a szándékomat az ellenzéki képviselőkkel” – írja. És azt 
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is írja, hogy módosítani fogjuk az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 
szerint megszüntetjük a frakciókat. „Értesült a hírszerző kerületi MSZP-s forrásokból.” Pont. 
Szerintem ismerték önök a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervét. Azért jó 
nekem, hogy megjelent ez a cikk, mert nem nekem kell bizonygatnom, hogy ismerték. Azzal 
ugyanakkor tökéletesen egyetértek - és azért mondtam, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet a két 
ügy  közé,  hogy  a  képviselőknek  az  előterjesztéseket,  annak  tartalmát  joguk  van  időben 
megismerni,  erre  tettem is  önöknek  ígéretet.  Ezt  kérném is  a  hivataltól,  hogy a  jövőben 
fokozottan tartsák be azt az alapelvet,  mely szerint a meghatározott időben le kell adni az 
előterjesztéseket,  pont  az  ilyen  típusú  viták  megelőzése  érdekében.  De  még  egyszer  azt 
kérem, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet a közé, hogy nem ismerték az SZMSZ-t, meg a közé, 
hogy nem időben jött ki az írásos verziója. Tudták a tartalmát, valóban igaz, de tudja ön is, 
hogy az alakuló ülés előtti sokrétű egyeztetések teszik ezt, egyébként korábbi gyakorlatnak 
megfelelően,  hogy  rendes  postázási  időben  nem  tudjuk  kiküldeni  az  alakuló  ülés 
előterjesztéseinek vázlatát. Ezt is érintettük a korábbi megbeszéléseken. Kérdezem a tisztelt 
képviselő  hölgyeket  és  urakat,  hogy  van-e  további  hozzászólás,  kérdés,  javaslat,  ötlet, 
elképzelés?  Amennyiben  nincs,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Kérném  a  tisztelt 
képviselőket, napirendi pontunkról szavazzanak most. Elnézést, Molnár György ügyrendben. 

Molnár György
Köszönöm  szépen.  Bocsánat,  itt  tettem  egy  ügyrendi  javaslatot  és  hangsúlyoztam,  hogy 
miután a bizottsági struktúrát és összetételét megbeszéltük, mindazokat a részeket, amelyeket 
megbeszéltünk, mi meg kívánjuk szavazni. Arról a hét oldalról nem akarunk szavazni, amit 
nem láttunk. Tehát arra tettem egy javaslatot, hogy válasszuk külön. 

Dr. Kocsis Máté
Jó, így lesz.  Elnézést,  képviselő úr.  Nem világos,  hogy a határozati  javaslat  1/A., és 1/B. 
pontjairól szavazzunk külön, vagy az 1/A. - 1/B. egyben, és a 2. határozati pont külön? Vagy 
a határozatról szavazzunk külön és a rendeletről külön? 

Molnár György
Nem teljesen világos számomra a határozat szempontjából, hogy a….

Dr. Kocsis Máté
De  arról  amúgy  is  külön  szavazunk,  a  határozatról  és  a  rendeletről  egyébként  is  külön 
szavazunk, hiszen az egyikkel jogszabályt alkotunk. 

Molnár György
Ez volt  a kérdésem,  hogy a határozat  2.  pontja,  az  a  rendelet  elfogadására vonatkozik-e? 
Ennek az átvezetése,  ha a  rendeletről  külön szavazunk,  akkor  ez egyszerűen  megoldható, 
hogy megszavazzuk a határozatot.

Dr. Kocsis Máté
Jó. Köszönöm. Ezért nem volt világos, amúgy is jogszabály alkotásról külön, úgyhogy akkor 
ekképpen  tárgytalanná  válhat  ugye  az  ügyrendi  javaslata.  Köszönöm.  Tisztelt  Képviselő-
testület,  a vita lezárása és értelmezése után az alpontokkal együtt  2 pontból álló határozat 
elfogadásához minősített szótöbbség szükségeltetik, kérem szavazzanak most. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
395/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1/A. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

Elnökévé: Soós Györgyöt FIDESZ-KDNP

Alelnökévé: Vörös Tamást FIDESZ-KDNP (városüzemeltetésért felelős alelnök)
Dudás Istvánnét FIDESZ-KDNP (városépítészetért felelős alelnök)
Jakabfy Tamást LMP (pénzügyi ellenőrzésért felelős alelnök)
Losonczy Pált JOBBIK (városmarketingért felelős alelnök)
Molnár Györgyöt MSZP (közbeszerzésért felelős alelnök)

Tagjává: Guzs Gyulát FIDESZ-KDNP
Kaiser Józsefet FIDESZ-KDNP

Külsős 
tagjává: Major Zoltánt  FIDESZ-KDNP

Koroknai Andrást  FIDESZ-KDNP
Sasvári Istvánt  FIDESZ-KDNP
Pálovics Lászlót  FIDESZ-KDNP
Hélisz Györgyöt  FIDESZ-KDNP
Szabó-Németh Balázst MSZP
Pongó Lászlónét  MSZP

1/B. a Humánszolgáltatási Bizottság 

Elnökévé: Zentai Oszkárt FIDESZ-KDNP

Alelnökévé: Szilágyi Demetert FIDESZ-KDNP    (oktatási és ifjúsági ügyekért felelős alelnök)
Dr. Dénes Margitot FIDESZ-KDNP    (egészségügyért felelős alelnök)
Dr. Révész Mártát MSZP       (szociális ügyekért felelős alelnök)

Tagjává: dr. Ferencz Orsolyát FIDESZ-KDNP
Balogh Istvánt FIDESZ-KDNP
Soós Györgyöt FIDESZ-KDNP
Komássy Ákost MSZP

Külsős 
tagjává: Máthé Andrást FIDESZ-KDNP

Dr. Kerekes Pált FIDESZ-KDNP (kulturális ügyekért felelős alelnök)
Gábosi Csabát FIDESZ-KDNP
Szalai Istvánt FIDESZ-KDNP
Szili-Darók Ildikót MSZP
Budai Gábort LMP
Pintér Attilát JOBBIK
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választja meg, 2010. október 15-i hatállyal.

2.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon a  személyi  változások átvezetéséről  a  szükséges 
nyilvántartásokon.

Felelős: 1. pont esetében polgármester
  2. pont esetében a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17 igen,  0  nem,  0 tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A 14 §-ból  álló  rendelet 
elfogadásához szintén minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak most. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  40/2010.  (X.15.)  SZ.  RENDELETÉT  A  KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ  19/2009.(V.06.)  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Dr. Kocsis Máté
14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Tisztelt Képviselő-testület, 
kedves  vendégeink,  az  imént  megválasztott  bizottságok  külsős  bizottsági  tagjainak 
eskütételére  kerül most  sor.  Kérem őket,  fáradjanak ki,  a vendégeket,  képviselőket  pedig, 
hogy álljanak fel. Köszönöm. Kérem, mondják utánam az eskü szövegét. 

„Én, ……………………………….., esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű  

leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a  

tudomásomra jutott  titkot megőrzöm; bizottsági tagságomból eredő feladataimat  Budapest  

Főváros VIII. kerület Józsefváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése  

érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Napirend 4. pontja
Katasztrófa sújtotta települések támogatása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Tisztelt  Képviselő-testület,  a  mai  ülésünk  utolsó  szavazást  igénylő  napirendi  pontja 
következik. Miután kialakítottuk saját munkaszervezetünket az elmúlt napirendek folyamán, 
az elmúlt napirendek alatt, az első érdemi képviselő-testületi döntést a 4. napirendi pont alatt 
szeretném,  ha  meghoznánk,  melynek  címe:  „A  katasztrófa  sújtotta  települések 
támogatása.”  Nem  csak  jelképesnek,  de  időn  túlinak  is  tartom  a  mai  döntésünket.  Az 
előterjesztőnek, az előterjesztést magam jegyzem, szóban szeretném kiegészíteni a vita előtt. 
Rendkívül  fontosnak  tartom,  hogy  olyan  települések,  városok,  városrészek,  mint  akár  a 
mienk, Józsefváros, amely városnak a jó Isten megadta, hogy aligha szenvedhetünk el árvizet, 
1838. óta különösebben jelentős árvíz nem is érte a kerületet, földrengést, iszapfolyamot és 
egyéb  természeti  katasztrófákat.  Ha  már  a  jó  Isten  így  rendelkezett,  akkor  már  úgy  is 
rendelkezett,  hogy érezzünk együtt  és támogassuk azokat  a  településeket,  amelyeket  ilyen 
csapások  érnek.  És  a  polgármesteri  keret  idei  tartalékából,  azt  kérném,  hogy  a  Magyar 
Kormány  által  létrehozott  Magyar  Kármentő  Alap  bankszámla  számára  1  millió  forintot 
utaljunk  el,  azzal  együtt,  hogy  nem  csak  pénzben,  hanem  szeretném,  ha  közösen 
együttérzésünkben  is  megnyilatkoznánk.  Ekképpen  azt  szeretném  kérni,  hogy  az  elmúlt 
időszakban megtalált 8 áldozat emlékére egy 1 perces néma felállásra kérem, álljanak fel. 

Egyperces néma felállás

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt  Képviselő-testület,  a  4-es  számú  napirendi  pontunk  vitáját  megnyitom,  kérdések, 
hozzászólások.  Ha ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  A 3 pontból  álló  határozat  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
396/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2010. október 04-én a timföld által okozott katasztrófa miatt a vörösiszap tragédia 
áldozatainak javára, a helyreállításra 1.000.000,- Ft támogatást biztosít, mely összeget 
a  magyar  kormány  által  létrehozott  adománygyűjtő  számlaszámra  -  a  Magyar 
Kármentő Alap, bankszámlaszám: 11794022 22222222 – folyósít. 

2. az  1.  pontban  foglalt  támogatások  fedezete  érdekében  az  önkormányzat  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01  cím  működési  céltartalékon  belül  a 
polgármesteri saját keret előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11105  cím  működési  támogatásértékű  kiadás  előirányzatát  ugyan  ezen 
összeggel megemeli.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében azonnal
                3. pont esetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
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Dr. Kocsis Máté
17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  egyhangúan  elfogadta.  Köszönöm 
szépen. Napirendjeink végére értünk. Tájékoztatók még vannak, ráadásul egy van, és nagyon 
fontos ügyben. 
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Tájékoztatók 

Tájékoztatás a VIII. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Plánk  Róbert  ezredes  úr  előzetesen  jelezte  hozzászólási  szándékát,  melyről  a  Képviselő-
testületnek az SZMSZ szerint szavazni kell, de én mindenkit arra biztatnék, hogy lehetőleg 
támogassa az elképzelésünket. Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
397/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
felszólalási jogot ad Plánk Róbert rendőr ezredesnek, a VIII. kerületi Rendőrkapitányság volt 
vezetőjének.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Megadom 
a szót Plánk Róbert rendőr ezredes úrnak. Parancsoljon. 

Plánk Róbert
Köszönöm  szépen,  polgármester  úr.  Tisztelt  Képviselő-testület,  tisztelt  Polgármester  Úr! 
Először  is  hadd  ragadjam meg  az  alkalmat,  és  gratuláljak  mindannyiuknak  a  választáson 
megszerzett  mandátumukhoz,  funkciójukhoz.  Kívánom  önöknek,  hogy  munkájukkal 
sikeresen, eredményesen szolgálják ennek a kerületnek a további fejlődését. Ehhez kívánok 
önöknek  sok  erőt,  egészséget.  Szeretném  tájékoztatni  önöket  arról,  hogy  főkapitány  úr 
döntése alapján október 4-től a XIX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetését látom el. Ettől az 
időponttól a VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetésével főkapitány úr Salgó László őrnagy 
urat bízta meg. Szeretném megköszönni önöknek azt a személyes, szakmai támogatást, amit 
az itt  végzett  munkámhoz az elmúlt  időszakban nyújtottak.  Én arra kérem önöket,  hogy a 
továbbiakban is segítsék, támogassák a kerületi rendőrkapitányságot abban, hogy feladatait, 
működését megfelelő szinten el tudja látni. Én azt gondolom, megismerve az itt folyt munkát, 
és saját magam is részese voltam ennek a folyamatnak az itt eltöltött idő alatt, hogy ebben a 
kerületben igenis önök meglátták azt, hogy mennyire fontos a kerület életében a közrend és a 
közbiztonság. Hiszen ez lehet az alapja minden további fejlődésnek. Én azt gondolom, hogy 
az elért eredmények, azok megfelelő értéket képviselnek. Ennek az értéknek a megőrzése és 
további fejlesztése úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös feladata. Ezért azt gondolom, 
hogy fontos az,  amit  polgármester  úr megfogalmazott,  hogy együtt  -  Képviselő-testület,  a 
hivatal,  és a kerületi rendőrkapitányság - tegyen azért, hogy a kerületben élők érezzék azt, 
hogy itt a közrend és a közbiztonság kiemelt feladat, érezzék azt, hogy mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ezt, ha lehet, akkor még fokozzuk. Ez a kerület mindig is élen járt 
abban,  hogy a közbiztonság kérdésében együttműködve a  rendőrséggel  meglássa azokat  a 
feladatokat,  amelyek  ennek  a  javításához  szükségesek.  Olyan  új  módszerek,  eszközök 
bevezetésében  élen  járt,  amelyek  az  eredményeket  az  itt  megfogalmazott  feladatokhoz 
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biztosították. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban ez az együttműködés töretlen lesz. És azt 
gondolom, hogy ez példa értékű. Én köszönöm szépen még egyszer önöknek a támogatását, 
és arra kérem önöket, hogy a továbbiakban segítsék, támogassák a kerületi rendőrkapitányság 
működését. Köszönöm szépen. 

Dr. Kocsis Máté
Nagyon köszönjük kapitány úr munkáját és szavait, tanácsait és bízom benne, hogy ebben a 
szellemben tudunk továbbra is működni. Önnek nagyon jó egészséget és nagyon jó munkát, és 
reméljük, hogy hasonlóan jó együttműködést az ottani önkormányzattal meg tud fogalmazni 
és  ki  tud  alakítani.  Ehhez  kívánunk  sok  erőt  és  jó  egészséget.  A  napirendnek,  jelzem a 
politikai pártok felé, hogy annak ellenére, hogy nincs szavazása, vitája lesz. De előtte még 
egy ügyrendi  javaslatot  tennék,  hogy a tisztelt  Képviselő-testület  adjon szót  Salgó László 
úrnak is, aki megbízott vezetőként ellátja jelen pillanatban a kerületi kapitányság vezetését. 
Természetesen  később  még  lesz  vele  „ügyünk”,  merthogy  kinevezése  után  a  Képviselő-
testület egyetértési jogát gyakorolni kell, sőt kapitányságvezető úr jelezte, hogy jövő héten a 
testületi ülésen szeretné bemutatni az általa elképzelt kerületi közbiztonsági programot, azokat 
a terveket, amelyekkel ő Józsefvárosba érkezett. Ennek ellenére most kérném önöket, hogy 
szavazással erősítsük meg, hogy adhassak neki szót. Kérem szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
398/2010. (X. 13.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
felszólalási jogot ad Salgó Lászlónak rendőr őrnagynak, a VIII. kerületi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetőjének.

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

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a testület az ügyrendi javaslatot. 

Salgó László
Köszönöm szépen, polgármester úrnak a szót. Az előttem szólókhoz, szólóhoz csatlakozva 
szeretnék mindenkinek gratulálni a sikeres részvételhez.  Szeptemberben főkapitány úr arra 
kért  fel  engemet,  hogy  korábbi  szolgálati  helyemről  eltávozva  a  VIII.  kerületi 
Rendőrkapitányság élén folytassam szakmai tevékenységemet. Arra kért, hogy világítsam át a 
Rendőrkapitányság működését és azt újítsam meg. Jelen szavaim alapján, én ugye most csak 
bemutatkozni kívánok önöknek. Polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján a jövő 
heti testületi ülésen ragadnám meg az alkalmat arra, hogy bővebben tájékoztassam önöket a 
közeljövő,  illetve  a  távolabbi  jövő megvalósítandó  céljairól  és  azokról  az  eredményekről, 
amelyeket el kívánunk érni. Köszönöm szépen, polgármester úr. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen kapitányságvezető  úrnak.  Napirendünknél  ugyan  szavazni  nem kell,  de 
napirendi pont vitáját megnyitom, hozzászólások lehetősége, kérdés. Amennyiben ilyen nincs, 
a  vitát  lezárom,  szavaznunk  nem szükséges.  Tisztelt  Képviselő-testület,  jó  szokásunkhoz 
híven,  ülésünk  végén  a  20.§  (1)  bekezdése  alapján  lehetőség  van  kérdést  intézni 
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polgármesterhez,  alpolgármesterekhez,  jegyzőhöz,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőhöz,  a 
bizottságok elnökeihez önkormányzati ügyben. Amennyiben van ilyen, kérem, jelezzék. Ha 
nincs,  akkor  tisztelettel  tájékoztatom  önöket,  hogy  a  Képviselő-testület  tagjait, 
ügyosztályvezetőket, irodavezetőket, az önkormányzat gazdasági társaságainak, vállalatainak 
vezetőit,  intézményvezetőket  az  ülést  követő  állófogadásra  a  házasságkötő  terembe  nagy 
szeretettel hívjuk és várjuk. Megköszönöm a képviselők és a hivatal munkáját.  Az alakuló 
ülésünk ünnepélyessé  tételéért  jár  a  köszönet  a  Deák Diák Általános  Iskola  diákjainak,  a 
Józsefvárosi  Cigányzenekarnak,  és  felhívom  tisztelt  képviselőtársaim  figyelmét,  hogy  a 
Képviselő-testület  soron következő  ülése  október  20-án  15 órakor,  tehát  jövő szerdán  15 
órakor  lesz.  A  kerülettel,  az  önkormányzattal  kapcsolatos  fontosabb  információkat  a 
www.jozsefvaros.hu weboldalon megtalálják. A Képviselő-testület alakuló ülését 17 óra 17 
perc 17 másodperckor bezárom. Köszönöm a munkájukat. 

Budapest, 2010. október 21.

dr. Mészár Erika dr. Kocsis Máté 
a jegyzőt helyettesítő aljegyző 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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