
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 
15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as 

tárgyalójában megtartott 2. rendes üléséről.

Jelen vannak: Balogh  István, dr.  Dénes  Margit,  Dudás  Istvánné,  Egry  Attila,  dr. 
Ferencz Orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser József, dr. Kocsis 
Máté, Komássy Ákos, Molnár György, Pintér Attila, dr. Révész Márta, 
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. 

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, kedves vendégeinket, a hivatal munkatársait. 
A 2010. évi 2. rendes ülésünket,  mely az SZMSZ 10.§ - 12.§-aiban foglaltak alapján került 
összehívásra,  megnyitom.  Távolmaradását  bejelentette  Sántha  Péterné  alpolgármester 
asszony, késését nem jelezte senki. Megállapítom, hogy jelen van 16 képviselő, a minősített 
szótöbbséghez 10 egybehangzó szavazat, az egyszerű szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat 
szükséges.  Tájékoztatom a Képviselő-testület  tagjait,  hogy a következő,  rendes  képviselő-
testületi ülésünk várható időpontja 2010. december 1., szerda, 15 óra, és ugyanaznap kerül sor 
a 2010 évi, törvényileg kötelező közmeghallgatásra, 18 és 20 óra között, ebben a teremben. A 
napirenddel  kapcsolatban  tájékoztatom  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  alábbi 
előterjesztést az előterjesztő visszavonta, a meghívó szerinti sorszámozással mondom:
- 3/1 Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti (hrsz. 35576/1) ingatlan hasznosítása című 
előterjesztést  az  előterjesztő  visszavonta,  ennek  következtében  a  napirendi  blokkok 
számozása értelemszerűen változik. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdése értelmében tájékoztatom 
önöket,  hogy 1 sürgősségi  indítvány érkezett  – sürgősség iránti  kérelemmel  -,  amelyet  az 
alábbi számon javasolok napirendre venni: 
-  2/4.  2010.  évi  karácsonyi  kellékekre  fedezet  biztosítása  című  előterjesztés,  helyszíni 
kiosztással.  Sürgősség kérdésében a Képviselő-testület  egyszerű szótöbbséggel,  vita  nélkül 
határoz, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
442/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

2/4
►

2010. évi karácsonyi kellékekre fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület  a sürgősséget elfogadta.  Az SZMSZ 
18.§ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött  – és az előbb módosított  – 
napirendi javaslat szavazása következik, szintén egyszerű szótöbbséggel, kérem, szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
443/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Hozzájárulás az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály 
Alapítvány kuratóriumi tagságához
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Józsefvárosi Tűzőrség 
állományában lévő rendőrök és tűzoltók jutalmazására és a fedezetének 
biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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4.
►

2010. évi karácsonyi kellékekre fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Döntés a Teleki László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai részére 
jutalom fizetéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola előirányzat módosítása 
iskolabútor szállítási költségének biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a szociális célú előirányzatok költségvetési átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés megszüntetésére 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  a  Képviselő-testület  a  napirendet  elfogadta.  Kérném  a  zárt  ülés  feltételeinek 
biztosítását.

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 444/2010. (XI.17.)  

sz. KT határozatot az 1. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 1/2. pontja
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 445-454/2010.  
(XI.17.) sz. KT határozatokat a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 1/3. pontja
Hozzájárulás az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály 
Alapítvány kuratóriumi tagságához
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 455/2010. (XI.17.)  

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

Dr. Kocsis Máté
Nyílt ülés.

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat a telekadóról szóló 56/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját 
megnyitom, kérdések, hozzászólások. Vitát lezárom. A 2 §-ból álló rendelet elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 46/2010. (XI.17.) SZ. RENDELETÉT A TELEKADÓRÓL 
SZÓLÓ  56/2008.(XI.06.)  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

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

Napirend 2/2. pontja
Javaslat az építményadóról szóló 55/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Vitát  megnyitom,  és 
megadom a szót Molnár György képviselő úrnak, parancsoljon.
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Molnár György
Köszönöm szépen. A határozati javaslatokkal nincs problémám, de az előterjesztésnek egy 
mondatát szeretném fölolvasni, amit, hát, kicsit viccesnek találtam: „Az adójogszabályok - a 
jogbiztonság és célszerűségi szempontok kiszámíthatósága miatt - nem változtathatók egyik 
évről  a  másikra.  Annak  érdekében,  hogy  egy  adó  jól  funkcionáljon,  bizonyos  időre  van 
szükség,  következésképpen   a  fokozatosság elvét  betartva  az  építményadó  mértéke  2010. 
évben kerületünkben nem változott.” Most azon túl, hogy, hát itt most elkerülöm az egyéb 
adójogszabályokkal  való  összehasonlítást,  azoknak  az  évenkénti  változtatásával  való 
párhuzamvonást,  de, hát, az az igazság, hogy ez egy valótlan érv, mert az egyik dolog az 
adójogszabályok struktúrája, és a másik dolog a valorizálás. Én azt gondolom, hogy hiba volt 
2010-ben  nem  valorizálni  az  adójogszabályokat,  ezért  most  11  %-os  emeléssel  kell 
mindenkinek  szembenéznie,  ami  több  mint  kétszerese  az  inflációnak,  ugye  ez  a  kétéves 
infláció. Én azt gondolom, hogy ez egy téves gyakorlat, csak erre szerettem volna fölhívni a 
figyelmet.  Nem tudom,  hogy mi  volt  az  oka  annak,  hogy 2010-re  vonatkozóan  az  előző 
testület nem változtatott a jogszabályokon. Én azt gondolom, hogy évről-évre egy inflációs 
emelés  az,  ami  sokkal  nagyobb biztonságot  ad  mindenkinek,  mint  ez  a  megoldás.  Ennyit 
szerettem volna, most már utólag nem lehet mit tenni, de ezt szóvá szerettem volna tenni, 
köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Napirend vitája folyik, kérdések, hozzászólások. Ha ilyen nincs, a vitát 
lezárom.  A  2  §-ból  álló  rendelet  elfogadásához  minősített  többség  szükséges,  kérem, 
szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  47/2010.  (XI.17.)  SZ.  RENDELETÉT  AZ 
ÉPÍTMÉNYADÓRÓL  SZÓLÓ  55/2008.(XI.06.)  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

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

Napirend 2/3. pontja
Javaslat a VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Józsefvárosi Tűzőrség 
állományában lévő rendőrök és tűzoltók jutalmazására és a fedezetének 
biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját 
megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A  vitát  lezárom.  A  4  pontból  álló  határozat 
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
456/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a józsefvárosi szakmailag kimagasló teljesítményt nyújtó hivatásos rendőrök és tűzoltók 
munkáját  –  2010.  december  31-ig  történő felhasználással  –  a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalának  közreműködésével  jutalmazza,  oly  módon, 
hogy  a  BRFK  VIII.  kerületi  Rendőrkapitányság  részére  8.000  e  Ft,  a  Józsefvárosi 
Tűzőrség részére 2.000 e Ft – összesen 10.000 e Ft - költségvetési fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester, kerületi rendőrkapitány, Józsefvárosi Tűzőrség parancsnoka
Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig

2. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadási  12202  cím  személyi  juttatás 
előirányzatát 7.874,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát 2.126,0 e Ft-
tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 7.874,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.216,0 e Ft-tal megemeli a határozat 
1. pontjában foglalt jutalmak kifizetése címén.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kerületi  rendőrkapitány  és  a  Józsefvárosi 
Tűzőrség  parancsnokának  javaslatára  a  szakmailag  kimagasló  teljesítményt  nyújtó 
hivatásos rendőrök és tűzoltók részére a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül a 
jutalom kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: polgármester, kerületi rendőrkapitány. Józsefvárosi Tűzőrség parancsnoka
Határidő: 2010. december 31.

4. felkéri  a polgármestert,  hogy a 2010. évi költségvetésről  és végrehajtási  szabályairól 
szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetés következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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Napirend 2/4. pontja
► 2010. évi karácsonyi kellékekre fedezet biztosítása

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom, 
kérdések,  hozzászólások.  Ha  ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  Az  5  pontból  álló  határozat 
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
457/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  Kerekes  Kegytárgy  Nagykereskedés  (1046  Budapest  -  Újpest,  Hárfa  u.  29.) 
forgalmazótól szerzi be a műgyanta – kőpor keverékből (fagyálló), 85 cm magasságú, 
15 db álló betlehemi figurákat, 269.100,- Ft + Áfa összegben és felkéri a polgármestert 
a megrendelés aláírására.

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy az 1.  pont  szerinti  figurák készpénzfizetési  módjáról  és  az 
elhelyezéséről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő. a megrendeléssel egyidejűleg

3. az 1. pont szerinti figurák elhelyezését biztosító jászol elkészítésével Sárkány Péter 
vállalkozóval  köt  szerződést,  a  vállalkozói  díj  összege nettó  350.000,-  Ft  + áfa  és 
felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. az  1.  és  a  3.  pontban  meghatározottak  fedezete  érdekében  az  önkormányzat  és  a 
Polgármesteri  Hivatal kiadás 11405 cím dologi előirányzatára biztosított karácsonyi 
díszkivilágítás előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a kiadás 11101 cím dologi előirányzatán 
belül  a  polgármesteri  saját  keret  előirányzatát  373,9  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a 11404 cím felhalmozási előirányzatát 773,9 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Döntés a Teleki László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai részére 
jutalom fizetéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Illetékes bizottság megtárgyalta, előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom, 
kérdések, hozzászólások. 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:
458/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Telei László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai 
részére  2010.  évi  jutalom  kifizetését  jóváhagyja  az  intézmény  vezetője  részére  bruttó 
220.000.-ft,  3  fő takarító  és  két  fő éjjeliőr  részére  személyenként  bruttó  100.000.-ft,  2  fő 
helypénzszedő részére személyenként bruttó 120.000.-ft, összesen 960.000.-ft összegben.

2./  A  Polgármesteri  Hivatalhoz  gazdaságilag  tartozó  Teleki  László  téri  Élelmiszer  Piac  
10000-01 cím személyi juttatás előirányzatain belül az alapilletmény előirányzatát 960.000.-
ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

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

Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője
Határidő: 1. pont: azonnal
     2, 3 pont: legkésőbb december 31. 

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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4. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola előirányzat módosítása 
iskolabútor szállítási költségének biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottságok megtárgyalták, előterjesztői kiegészítés nincs, azonban felkérném a 
Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy ismertesse  a  bizottság  döntését  a 
határozati javaslat kiegészítéséről. Megadom a szót Soós György elnök úrnak, parancsoljon.

Soós György
Köszönöm  szépen  a  szót,  polgármester  úr.  A  bizottságunk  egy  ponttal  egészítené  ki  a 
határozati  javaslatokat,  az  úgy  szólna:  „az  intézmény  vezetője  tételesen  számoljon  be  a 
szállítási  költségekre megállapított  keret  felhasználásáról  a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság felé.” Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  ezzel  a  módosítással  terjeszteném  önök  elé  a  napirendet,  illetve  a  határozati 
javaslatsort.  Vitát  megnyitom,  és  megadom  a  szót  Molnár  György  képviselő  úrnak, 
parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen volt némi vita,  merthogy a 350.000 Ft-os szállítási 
költséget többen is, hát, meglepően magasnak találtuk, és egyik bizottsági tagtársam javasolt 
is egy számítást, amely szerint az eszközök értékének a 10%-ánál semmiképp nem lehet több. 
Én  szeretném ezt  a  javaslatot  most  megtenni,  fönntartva  a  kiegészítést,  de  nem 350.000, 
hanem 160.000 Ft  szerepeljen  a  2.  pontban,  ez  a  javaslatom,  ezt  a  módosítást  szeretném 
beterjeszteni.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Mészár Erika aljegyző asszonynak.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a  szót,  elnök  úr.  Mint  ahogy  bizottsági  ülésen  is  elmondtam,  a  javaslatot  az 
összegre a Vajda Péter Általános Iskola igazgatója tette. Magában a határozati javaslatban is 
benne van az, hogy cél jelleggel kapja a támogatást, ez is magában foglalja, hogy tételesen el 
kell számolni, és mivel elnök úr is kiegészítette, hogy egy tételes elszámolást kér, ezért nem 
látom veszélyét annak, hogy ezáltal rosszul lenne felhasználva a pénzösszeg. Így elegendőt 
kap  az  iskola,  hogyha  pedig  nem használja  fel,  akkor  természetesen  azt  vissza  kell  neki 
juttatni. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Kérdezem képviselő urat,  hogy így is fenntartja-e módosító javaslatát? Mert természetesen 
van rá mód. Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak.
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Molnár György
Köszönöm  szépen.  Számomra  az  a  kérdés,  ez  nem  derül  ki,  hogy  az  iskola  milyen 
technológiával választja ki a szállítót és milyen eljárásrenddel. Hogyha ezt egy pályáztatásos 
módon teszi meg, mint ahogy az önkormányzat tenné, akkor nincs kifogásom az ellen, hogy 
így marad. De, hogyha egy konkrét beszállítót  kér föl, ha erre most tudunk választ kapni, 
akkor aszerint módosul, ha nem tudunk, akkor fönntartanám a javaslatomat.

Dr. Kocsis Máté
Aljegyző asszony jelezte, hogy erre most nem tudunk választ adni, mert az iskola igazgatója 
nincs  jelen.  Napirendi  pont  vitája  zajlik,  kérdések,  hozzászólások.  Ha ilyen  nincs,  a  vitát 
lezárom. Először a Molnár képviselő úr által előterjesztett vagy javasolt módosító javaslatról 
szavazunk.  Aki  ezzel  egyetért,  szavazzon  igennel,  aki  nem,  az  meg  nemmel.  Kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
459/2010. (XI. 17.) 4 IGEN 13 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt, hogy nem fogadja el  Molnár György módosító indítványát,  
mely szerint a határozati javaslat 2. pontjában a szállítási költség 160.000 Ft (az eszközök  
értékének 10 %-a). 

Dr. Kocsis Máté
4 igen, 13 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület a módosító javaslatot elutasította. Az 
eredetei,  az  alpontokkal  együtt  4  pontból  álló  határozatról  szavazunk,  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
460/2010. (XI. 17.) 13 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ elfogadja, hogy a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
térítésmentesen  az  alábbi  tanulói  bútorokat  a  Vajda  Péter  Ének-zenei  Áltanos  és 
Sportiskolának átadja

14 db kétszemélyes tanulóasztal 
10 db háromszemélyes kémiatermi asztal
24 db rajzasztal
10 db kárpitozott szék

Felelős: átadás-átvételre az intézmények vezetői-gazdasági vezető
Határidő: 10 munkanap
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2./ a szállítási költség biztosítására vonatkozóan 

a./  az  önkormányzat  és a Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01 címen belül  a működési 
általános tartalék előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 
cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

b./  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Vajda  Péter  Ének-zenei 
Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi 
előirányzatát céljelleggel 350 e Ft-tal megemeli.

3./ az intézmény vezetője tételesen számoljon be a szállítási költségekre megállapított keret 
felhasználásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felé.

4./  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  költségvetéséről  és  végrehajtási 
szabályairól  szóló  rendelet  következő  módosításánál  a  határozatban  foglaltakat  vegye 
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31-ig

Dr. Kocsis Máté
13 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

Napirend 4/2. pontja
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját 
megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Jakabfy  Tamás  képviselő  úrnak  adom meg  a  szót, 
parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Azt kérdeztem meg a bizottságban is  és itt  is  szeretném, hogy a jövő tavasszal  kiadandó 
újsághoz  miért  az  idei  költségvetésből  kér  pénzt  az  egyesület,  illetve  mi  miért  az  idei 
költségvetésből adunk, miközben nyomdai és egyéb költségek nyilvánvalóan jövőre fognak 
keletkezni? 

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztőként  válaszolnám  azt,  hogy  a  támogatási  kérelem  megírói  gondolom,  nem 
gondolkodtak  azon,  hogy melyik  év költségvetését  terheli.  Egy konkrét  kéréssel  fordultak 
hozzánk,  amelyet  mi  maradéktalanul  nem  tudunk  teljesíteni,  részben  tudunk.  Ennek  a 
kifizetési  időpontja az önkormányzat  költségvetése szempontjából teljesen irreleváns, hogy 
most találjuk meg a fedezetét, vagy ugyanezt a fedezetet jövő évben címkézzük meg. Én azt 
gondolom,  hogy  ha  most  kérték  a  támogatást,  nyilván  van  annak  technikai  oka,  esetleg 
korábban  keletkező  fizetési  kötelezettségek,  amely  miatt  én  magam  ezen  nem  akadtam 
különösebben fönn. Én továbbra is javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezt most fogadjuk 
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el.  Napirend  vitája  zajlik,  kérdések,  hozzászólások.  Ha ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  A 4 
pontból álló  határozat  elfogadásához minősített  szótöbbség szükséges,  kérem, szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
461/2010. (XI. 17.) 15 IGEN 1 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  140.000,-  Ft,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft  támogatásban  részesíti  a Magyar  Zsidó 
Kulturális Egyesületet a 2011. tavaszán megjelenő Szombat kulturális folyóirat Józsefvárosról 
szóló  tematikus  számának  anyagi  támogatása  érdekében.  A  támogatásból  a  kiadványhoz 
kapcsolódó szerzői honoráriumokat és a nyomdai előállítás költségeit fedezhetik. 

2. a Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 11 101 cím dologi előirányzatát, 
Dr.  Kocsis  Máté  polgármesteri  keretét  140.000  Ft-tal,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  megemeli  a  11 105  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
előirányzatot  140.000,-  Ft-tal,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft-tal  a  Magyar  Zsidó  Kulturális 
Egyesület támogatása címen.

3. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Támogatási szerződés aláírására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat költségvetésének 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1.,2.,3. pont esetében 2010. december 1.
                4. pont esetében az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása.

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a szociális célú előirányzatok költségvetési átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztő távollététben magam képviselem az előterjesztést, melyet egyébként az illetékes 
bizottságok megtárgyaltak. Szóbeli kiegészítés nincs, napirend vitáját megnyitom, kérdések, 
hozzászólások.  Napirend  vitáját  lezárom.  Az  5  pontból  álló  határozat  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
462/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  alapján  a  szociális  társadalompolitikai, 
szociális juttatások várható bevételi és kiadási előirányzatait elfogadja. 

2.) a  hiányzó  költségvetési  fedezet  biztosítása  érdekében  az  önkormányzat  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11108  cím felügyeleti  szervi  támogatás  előirányzatát 
7.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104 cím kiadási szociális 
társadalompolitikai, szociális juttatás előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal megemeli.

3.) az 1. számú melléklet alapján az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím 
bevételi  felügyeleti  szervi,  önkormányzatok  támogatása  és  kiadási  szociális 
társadalompolitikai, szociális juttatás előirányzatát 87.252,7 e Ft-tal megemeli.

4.) A  Szociális  Intézmények  Gazdasági  Hivatalához  gazdaságilag  tartozó  Őszirózsa 
Gondozó  Szolgálat  40100-01  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  és  kiadási 
dologi előirányzaton belül a vásárolt étkeztetés bruttó előirányzatát  7.000,0 e Ft-tal 
csökkenti.

5.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet következő módosításánál 
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-4. pont esetében: 2010. november 17.

     5. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása

A 462/2010.  (XI.17.)  számú határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv 1.  számú melléklete 
tartalmazza.

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

Napirend 5/2. pontja
Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés megszüntetésére 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Csere  határozati  javaslatot  kaptak  a  tisztelt  képviselők  helyszíni  kiosztással,  kérném,  ezt 
tanulmányozzák.  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  egyebekben  megtárgyalta, 
előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Ha 
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ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  Az  5  pontból  álló  csere  határozat  elfogadásához  minősített 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
463/2010. (XI. 17.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
(székhely:  1222 Budapest,  Cankó tér  9.)  bejelentése  alapján  –  mely  szerint  felmondta  az 
Önkormányzat és a Kft. között, 2008. november 12. napján, területi ellátási kötelezettséggel 
vállalt,  házi  gyermekorvosi  feladatok  ellátása  tárgyában  kötött  megbízási  szerződést  –  az 
alábbi határozatot hozza:

1. a  háziorvosi  körzetekről  szóló  25/2002.  (VI.21.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú 
mellékletében  280096197  ágazati  azonosítóval  ellátott  háziorvosi  körzethez 
kapcsolódó feladat ellátásának biztosítása érdekében, intézmény fenntartói jogkörében 
eljárva a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát módosítja, oly módon, 
hogy a Szolgálat alaptevékenységét a 862101 háziorvosi alapellátás szakfeladattal. A 
módosítás hatályba lépésének időpontja: 2010. december 01.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri  a  polgármestert  az  1.  pont  szerinti  alapító  okirat  módosításának  és 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 24.

3. felkéri a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatóját, hogy gondoskodjon 2010. 
december 01. napjától az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáról és tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az OEP finanszírozás biztosítása érdekében.

Felelős: polgármester és a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója
Határidő: 2010. november 30.

4.  felkéri a polgármestert, a 2010. december havi helyettesítési feladatok ellátása során 
felmerült  esetleges  többletköltségekről  folytasson  tárgyalásokat  a  Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálat főigazgatójával és erről készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület 2010. december havi második ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2010. december havi második ülése

5. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, vizsgálja meg a felmondás jogszerűségét és a 
vizsgálat eredményéről számoljon be a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése
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Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes  bizottság  megtárgyalta,  szóbeli  kiegészítés  nincs  az  írásbeli  előterjesztéshez. 
Napirendi pont vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 3 §-ból álló 
rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  48/2010.  (XI.19.)  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.

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

Napirend 6/2. pontja
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom, 
kérdések, hozzászólások. Ha ilyen nincs, a vitát lezárom. Az alpontokkal együtt 2 pontból álló 
határozat elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
464/2010. (XI. 17.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2010. december 1. napjával az alábbiak 
szerint módosítja:

a) új  ügyosztályt  hoz  létre  Polgármesteri  Kabinet  elnevezéssel,  ezzel  egyidejűleg  a 
Szervezési  és  Üzemeltetési  Ügyosztályon  belül  csoportként  működő  polgármesteri 
titkárság elnevezésű szervezeti egységét megszünteti.

b) A Jegyzői Titkárság ügyosztály elnevezését Jegyzői Kabinet elnevezésre módosítja.
c) A  Pénzügyi  Ügyosztály  költségvetési  csoportjának  elnevezését  pénzügyi  és 

költségvetési csoport elnevezésre módosítja.
d) A Humánszolgáltatási Ügyosztály Egészségügyi Iroda elnevezésű szervezeti egységét 

megszünteti.
e) A Gazdálkodási  Ügyosztályon  belül  a  Vagyonhasznosítási  Irodát  és  a  Beruházási, 

Vagyonkezelési Irodát megszünteti.
f) Hivatal  szervezeti  felépítéséből  a  minőségirányítási  vezetői  munkakör  külön 

feltüntetését megszünteti.

2.  Felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

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

Határidő: 2010. december 01.

Dr. Kocsis Máté
17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  elfogadta. 
Rendeletet  alkotunk,  a  2  §-ból  álló  rendelet  elfogadásához  minősített  többség  szükséges, 
kérem, szavazzanak most. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  49/2010.  (XI.19.)  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 Képviselő-testület döntéseinek név szerinti  szavazási listáit a jegyzőkönyv 2. számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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Tájékoztatók

Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztői kiegészítés nincs, napirend vitáját megnyitom, kérdés, hozzászólás. Ha nincs, a 
vitát  lezárom,  szavaznunk nem kell.  Ülésünk végén az SZMSZ 20. §-ának (1)  bekezdése 
alapján  a  képviselő-testületi  ülésen  a  polgármesterhez,  alpolgármesterhez,  jegyzőhöz, 
bizottságok elnökeihez bármely önkormányzati ügyben kérdést intézhetnek. Ha ilyen nincs, 
megköszönöm a munkájukat és a hivatal munkáját, kedves vendégeink jelenlétét. Az ülést 15 
óra 25 perckor bezárom, és felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a következő ülésünket, 
mint mondtam, december 1-jén, a közmeghallgatással egybekötve, azon a napon, illetve az 
előtt néhány órával tartjuk. Köszönöm a jelenlétüket.

Budapest, 2010. november 24.

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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