
MÓDOSÍTOTT
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 2-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 10. rendes üléséről.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
243/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1
.

Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2
.

Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1
.

Közterület fejlesztések elszámolásához és lezárásához szükséges döntések az Európa 
Belvárosa Programhoz és a Magdolna Negyed Program II-höz kapcsolódóan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2
.

A Magdolna Negyed Program II. megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1
.

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH. Nkft. ügyvezető

2
.

Budapest VIII., József u. 6. szám alatti, 34888 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő 
kijelölése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1
.

Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1
.

A Józsefváros kártya bevezetésével kapcsolatos koncepció
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2
.

Javaslat a közoktatási intézményekben dolgozók jutalmazására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3
.

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Egyéb előterjesztések

1
.

Népszavazási kezdeményezések elbírálása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

• Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű 
lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató)
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja 
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
244/2011. (VI. 02.) 15 IGEN 0 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  a  Közép-magyarországi  Regionális  Munkaügyi  Tanács  tagjának  Egry  Attila 
alpolgármestert javasolja.

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról tájékoztassa a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Munkaügyi Központjának igazgatóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Kabinet

Napirend 1/2. pontja 
Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
245/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

1.  A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  elsőfokú 
határozatokat az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:

    04-1147/4/2011.
    04-1882/4/2011.
    04-3135/4/2011.
    04-3087/4/2011.
    04-2595/4/2011.
    04-2252/3/2011.
    04-5841/2/2011.
    04-4722/3/2011.
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2.  A  Képviselő-testület  méltányossági  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  elsőfokú 
határozatokat megváltoztatja oly módon, hogy 

    04-32/6/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettség 50 %-át elengedi, és a fennmaradó 
részre 8 havi részletfizetést engedélyez.

    04-4836/3/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettség 50 %-át elengedi, és a fennmaradó 
részre 10 havi részletfizetést engedélyez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 02.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja 
Közterület fejlesztések elszámolásához és lezárásához szükséges döntések az Európa 
Belvárosa Programhoz és a Magdolna Negyed Program II-höz kapcsolódóan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
246/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  a  KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004  azonosító  számú,  Budapest  Európa  Belvárosa 
Kulturális-gazdaság  Fejlesztési  Program,  Józsefváros  Palotanegyed  elnevezésű 
program „Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása” projekt 
megvalósításának  érdekében  konzorciumot  hoz  létre,  és  konzorciumi  partnerként 
Budapest Főváros Önkormányzatát vonja be. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. a  KMOP-5.1.1/B-2008-0001  azonosító  számú,  Budapest-Józsefváros  Magdolna 
Negyed  Program  II.  elnevezésű  program  Közterületi  alprogram  megvalósításának 
érdekében  konzorciumot  hoz  létre,  és  konzorciumi  partnerként  Budapest  Főváros 
Önkormányzatát vonja be. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a Fővárosi Önkormányzat, a Józsefvárosi Önkormányzat, és 
a Pro Régió Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet bevonásával készítse elő az 
1. és 2. pontban meghatározott konzorciumi megállapodásokat.
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Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: egyeztetések lezárását követő képviselő-testületi ülés

4. felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  és  2.  pontban  meghatározott  konzorciumi 
megállapodásokhoz szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghatározott  konzorciumi 
megállapodásokat nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: egyeztetések lezárultát követő képviselő-testületi ülés

6. felhatalmazza a polgármestert az Európa Belvárosa Program és a Magdolna Negyed 
Program II. keretén belül megvalósuló közvilágítás hálózatok átadásához kapcsolódó 
jegyzőkönyvek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Napirend 2/2. pontja 
A Magdolna Negyed Program II. megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
247/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja  az előterjesztés  mellékletét  képező  tartalommal  a  Magdolna  Negyed 
Program  II.  megvalósítására  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  1089 
Budapest,  Baross  utca  124.,  a  1086 Budapest,  Dobozi  utca  43.,  a  1084 Budapest, 
Mátyás tér 4., a 1084 Budapest, Mátyás tér 12., a 1084 Budapest, Mátyás tér 14., a 
1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 20., valamint a 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 16. 
szám  alatti  társasházak  között  2008.  április  2-án  megkötött  Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.) felkéri  a  polgármestert  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  1.  számú 
módosításának aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.

3.)  felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás társasházak részéről 
történő aláírásáról és a Közreműködő Szervezet felé benyújtásáról.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: 2011. június 30.

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH. Nkft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
248/2011. (VI. 02.) 16 IGEN 1 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  egyszemélyes 
tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. melléklete szerint a Kesztyűgyár 
Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  határozat  végrehajtását  végzi:  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Józsefvárosi  Közösségi 
Házak Nonprofit Kft.
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Napirend 3/2. pontja
Budapest VIII., József u. 6. szám alatti, 34888 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő 
kijelölése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
249/2011. (VI. 02.) 16 IGEN 0 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  A Budapest VIII., József u. 6. szám alatti,  34888 hrsz-ú épület, lakás és nem lakás célú 
helyiségeit  elidegenítésre  kijelöli.  A lakások  esetében  a  vételár  a  kijelölés  időpontjában 
hatályban lévő önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 25%-a.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t a Társasház Alapító Okiratának elkészítésére, és az elidegenítéshez 
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1. pont esetében polgármester, Kisfalu Kft.
  2. pont esetében Kisfalu Kft.

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
250/2011. (VI. 02.) 4 IGEN 12 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy nem fogadja  el  Jakabfy  Tamás módosító  indítványát,  
amely szerint a nonprofit társaságok, egyesületek, alapítványok, pártok saját tevékenysége, 
nem  kereskedelmi  tevékenységének  hirdetése  esetén  bejelentési  kötelezettség  nélkül,  
ingyenesen lehessen szórólapot osztani.

7



A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  4 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2011.  (VI.06.)  SZ.  RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT  TULAJDONÁBAN  LÉVŐ  KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS  HASZNÁLATÁNAK  RENDJÉRŐL  SZÓLÓ  24/2009.(V.21.) 
SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
A Józsefváros kártya bevezetésével kapcsolatos koncepció
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
251/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Józsefváros kártya bevezetésével kapcsolatos 
koncepciót.

2. 2012.  január  1.  napjától  bevezeti  önként  vállalt  tartós  feladatként  a  Józsefváros 
kártyát.

3. a  kártya  bevezetésének  költsége  2011.  évben  2.000  e  Ft,  fedezetének  biztosítása 
érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a 
működési általános tartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4. a kártyák költségeire a következő évek költségvetésének terhére évente 2.000 – 5.000 
e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

5. felkéri  a Városgazdálkodási és Pénzügyi  Bizottságot a határozat szerinti  beszerzési 
eljárás lefolytatására.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetésről  és  végrehajtási  szabályairól  szóló 
rendelet  következő  módosításánál,  valamint  a  következő  évek  költségvetésének 
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
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7. felkéri  a  polgármestert,  hogy  dolgozza  ki  a  Józsefváros  kártya  szabályzatát,  és 
terjessze be a Képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésére.

Felelős: 1-4. pontok, 6-7. pontok esetében polgármester
  5. pont esetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: 1. pont esetén: 2011. június 2.
    2. pont esetén: 2012. január 1.
    3., 4. pontok esetén: 2011. június 2.
    5. pont esetén: 2011. II. félév
    6. pont esetén: a 2011. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 

következő módosítása, valamint a következő évek költségvetésének tervezése és 
elfogadása

    7. pont esetén: 2011. szeptember 29.

A határozat végrehajtását végzi: Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

A  251/2011.  (VI.  02.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  1.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Napirend 5/2. pontja
Javaslat a közoktatási intézményekben dolgozók jutalmazására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
252/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  fenntartásában  működő  közoktatási  intézményekben  az 
eredeti  rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatának  bérmegtakarítás  összegét  és  annak 
munkáltatót terhelő járulékok, valamint az önkormányzati támogatás előirányzatát összesen 
39.575,7 e Ft-tal csökkenti, részletezve az alábbiak szerint 

Intézmény

Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész

Létszám
fő

Rendszeres 
személyi 

juttatás Ft-ban

Munkáltatót 
terhelő 

járulékok 
27%

Ft-ban

Összesen
Ft-ban

Deák Diák Általános Iskola 61 500000 135000 635000
Lakatos Menyhért JÁMK 52 1100000 297000 1397000
Losonci Téri Általános Iskola 88,5 3344000 902880 4246880
Németh László Általános Iskola 66,5 1583000 427410 2010410
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Intézmény

Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész

Létszám
fő

Rendszeres 
személyi 

juttatás Ft-ban

Munkáltatót 
terhelő 

járulékok 
27%

Ft-ban

Összesen
Ft-ban

Práter Általános Iskola 45,5 2065000 557550 2622550
Molnár Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

85 2800000 756000 3556000

Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ és Általános Iskola

60 1498000 404460 1902460

Vajda Péter Ének-zenei Általános 
és Sportiskola 71 800000 216000 1016000

Józsefvárosi Zeneiskola 52 800000 216000 1016000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 27 1602000 432540 2034540
Iskolák és kigészítő 
intézmények összesen 608,5 16.092.000 4.344.840 20.436.840
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó. 31 1100000 297000 1397000
KINCSKERESŐ N. O. Ó. 20 1192000 321840 1513840
Várunk Rád N. O. Ó. 18 1375000 371250 1746250
Napsugár N. O. Ó. 17 1050000 283500 1333500
Koszorú N. O. Ó. 17 955000 257850 1212850
Hétszínvirág N. O. Ó. 17 950000 256500 1206500
Mesepalota N. O. Ó. 21 1688000 455760 2143760
TÁ-TI-KA N. O. Ó. 30 1537000 414990 1951990
Pitypang N. O. Ó. 17 928000 250560 1178560
Szivárvány N. O. Ó. 28 1510000 407700 1917700
Százszorszép N. O. Ó. 24 935000 252450 1187450
Napraforgó N. O. Ó. 20 900000 243000 1143000
Katica B. és N. O. Ó. 26 950000 256500 1206500
Óvodák összesen 286 15.070.000 4.068.900 19.138.900
Mind összesen 894,5 31.162.000 8.413.740 39.575.740

2. az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás 
– működési – előirányzatát 39.575,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 
cím általános és céltartalék előirányzaton belül ugyan ezen összegben pedagógusnapi jutalom 
és annak járulékai címén működési céltartalékot képez.

3. felhatalmazza a polgármestert a céltartalék előirányzatának intézményenkénti felosztására - 
pedagógus jutalom címén - és az ezzel összefüggő költségvetés módosítására.

4.  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  3.  pontban  átruházott  hatáskörben végzett  költségvetés 
módosításáról utólagosan a Képviselő-testületnek számoljon be.
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5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 
következő módosításánál az 1-4. pontokban foglaltakat vegye figyelembe.

6.  a  2%  teljesítményösztönző  kereset-kiegészítés  terhére  pedagógusnap  alkalmából  a 
közalkalmazottak részére jutalom kerüljön kifizetésre intézményenként az alábbi táblázatban 
foglalt összeg mértékéig. 

Intézmény

2% teljesítményösztönző kereset-kiegészítés 2011. évi időarányos rész

Létszám
fő

Személyi 
juttatás

Járulék 27%
Ft

összesen
Ft

Egy főre eső 
(nettó) átlag 

összeg
Ft

Deák Diák Általános Iskola 61 1377000 371790 1748790 22574
Lakatos Menyhért JÁMK 52 1680000 453600 2133600 32308
Losonci Téri Általános Iskola 88,5 1848000 498960 2346960 20881
Németh László Általános Iskola 66,5 1200000 324000 1524000 18045
Práter Általános Iskola 45,5 926000 250020 1176020 20352
Molnár Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

85 1846000 498420 2344420 21718

Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ és Általános Iskola

60 1228000 331560 1559560 20467

Vajda Péter Ének-zenei Általános 
és Sportiskola 71 1403000 378810 1781810 19761

Józsefvárosi Zeneiskola 52 2340000 631800 2971800 45000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 27 601000 162270 763270 22259
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó. 31 570000 153900 723900 18387
KINCSKERESŐ N. O. Ó. 20 390000 105300 495300 19500
Várunk Rád N. O. Ó. 18 338000 91260 429260 18778
Napsugár N. O. Ó. 17 320000 86400 406400 18824
Koszorú N. O. Ó. 17 318000 85860 403860 18706
Hétszínvirág N. O. Ó. 17 313000 84510 397510 18412
Mesepalota N. O. Ó. 21 383000 103410 486410 18238
TÁ-TI-KA N. O. Ó. 30 571000 154170 725170 19033
Pitypang N. O. Ó. 17 334000 90180 424180 19647
Szivárvány N. O. Ó. 28 510000 137700 647700 18214
Százszorszép N. O. Ó. 24 439000 118530 557530 18292
Napraforgó N. O. Ó. 20 378000 102060 480060 18900
Katica B. és N. O. Ó. 26 416000 112320 528320 16000

7. felkéri a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva hozza meg döntését az 
intézményvezetők esetében a jutalom mértékére vonatkozóan, melynek fedezete a működési 
céltartalék,  valamint az intézményenként a 6.  pontban kimutatott  2% teljesítményösztönző 
kereset-kiegészítés.
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8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak és a kifizetések függvényében tegye 
meg  a  szükséges  intézkedést  az  érintett  intézmények  költségvetésének  saját  hatáskörű 
módosítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 14., költségvetés módosítása legkésőbb 2011. szeptember 30.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 5/3. pontja
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
253/2011. (VI. 02.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az intézményfenntartói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2011. július 1-
jei hatállyal 

1. módosítja a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda 
Péter utca 25-31.) alapító okiratának 8/b pontját  a következők szerint: Vállalkozási 
tevékenységet  folytathat,  vállalkozási  tevékenység  céljára  a  mindenkori  éves 
költségvetésének  kiadásából  nem  fordíthat  összeget.  Kiegészíti  a  következő 
szakfeladattal: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás. 

2. elfogadja az 1. pontban meghatározott intézmény alapító okiratának módosító okiratát, 
mely a határozat 1. számú mellékletét képezi.

3. elfogadja  az  1.  pontban  meghatározott  intézmény  módosításokkal  egységes 
szerkezetben foglalt alapító okiratát, melyek a határozat 2. számú mellékletét képezi.

4. felkéri  a  polgármestert  a  határozat  1-2.  számú  mellékletét  képező  egységes 
szerkezetben foglalt alapító okirat és módosító okirat aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 01. 

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

A 253/2011. (VI. 02.) számú határozat mellékleteit a kivonat 2/1. és 2/2. számú melléklete 
tartalmazza.
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6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Népszavazási kezdeményezések elbírálása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
254/2011. (VI. 02.) 13 IGEN 4 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Az  1990.  évi  LXV.  törvény  47.  §  (1)  a)  pontjában  foglalt 
felhatalmazás  értelmében  a  települési  képviselők  több  mint  egynegyede  által  benyújtott 
népszavazási kezdeményezés alapján 2011. szeptember 25. napjára helyi népszavazást rendel el 
az alábbi kérdésekben:

1) Támogatja-e  Ön,  hogy  hatályban  maradjon  Józsefváros  Képviselő-testületének 
kukázást tiltó rendelete?

2) Támogatja-e  Ön,  hogy  Józsefváros  Képviselő-testülete  rendeletben  tiltsa  meg 
Józsefvárosban a közterületen történő életvitelszerű lakhatást?

3) Támogatja-e  Ön,  hogy Józsefváros  polgármestere  még az  idei  évben tárgyalásokat 
folytasson a Fővárosi Önkormányzat vezetésével a hajléktalan ellátás színvonalának 
emelése és a kerület – hajléktalanokkal kapcsolatos – tehermentesítése érdekében?

2. A népszavazás költségeire 30.000 e Ft-ot biztosít.

3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) sz. önkormányzati rendelet 
14.  számú  mellékletében  szereplő  12201-01  cím  felhalmozási  előirányzatán  belül  az  ügyviteli 
rendszer kialakítása 15.000 e Ft-os zárolt előirányzatát feloldja.

4. A 12201-01 cím felhalmozási előirányzatán belül az ügyviteli rendszer kialakítási előirányzatát 
15.000 e Ft-tal, a 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 11.811 e Ft-tal, a 12202 cím munkáltató terhelő járulékok előirányzatát 3.189 e Ft-tal 
csökkenti.

5. A 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 14.030 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 
előirányzatát 3.750 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 12.220 e Ft-tal megemeli, részleteiben az 
1. számú melléklet alapján.

6. A jegyzőt helyettesítő aljegyzőnek a népszavazásra jóváhagyott költségvetési előirányzatokon 
belül utólagos beszámolási kötelezettség mellett előirányzat módosítási hatáskört ad.

7. Felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  népszavazás  tényleges  költségeiről  a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak adjon tájékoztatást.
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8. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

9. Felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  foglaltakról 
tájékoztassa a kerület lakosságát.

Felelős: 1.- 5., 8. pont esetében polgármester, 6-7., 9. pont esetében a jegyzőt helyettesítő 
aljegyző
Határidő: 1-6., 9. pont esetében azonnal, 7. pont esetében 2011. október 31., 8. pont esetében 
2011. július 31.

A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály, Helyi Választási 
Iroda

A 254/2011.  (VI.  02.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  3.  számú  melléklete 
tartalmazza.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Dr. Dénes Margit
Tud-e arról a hivatal,  hogy a Gyulai Pál utcában a gázcsere után a Gázművek nem hozta 
rendbe az utat? A két parkolósáv rendes, viszont úgy kilóg a beton, hogy tönkreteszi az ott 
élők  gumiját.  És  azért  ez  nem  egy  menekülő  útvonal,  tehát  nagyon  jó  lenne,  ha 
odafigyelnének, hogy akinek a dolga, ezt csinálja meg. 

Dr. Kocsis Máté
Igen,  itt  az  Európa  Belvárosa  programnak  a  közműfelújítási  része  lezajlott,  felemásra 
sikeredett a… Alföldi György úrnak adom meg a szót. Azért szóban röviden foglaljuk össze, 
mert nem bonyolult ez a történet, de valóban tisztázásra vár, mert nem egyértelmű a helyben 
lakók számára, hogy ott mi történik most. 

Dr. Alföldi György
Tisztelt képviselő asszony, a programnak a részeként előzetesen elkészültek a Gázművekkel, 
most zajlik a közbeszerzés, és nagyon rövidesen elkezdődik a teljes útpályának a cseréje. És 
azért  egy  ideiglenes  helyreállítás  van  csak  most,  és  erre  várunk,  hogy  minél  előbb  a 
közbeszerzés meginduljon, és akkor el tudjuk kezdeni a kérdéses munkát.

Dr. Kocsis Máté
A képviselő asszony által feltett kérdéshez csatlakozna Molnár György képviselő úr.

Molnár György
Én  csak  arra  szeretnék  emlékeztetni,  hogy  a  legutóbbi  képviselő-testületi  ülésen  ezt  én 
egyszer  már  megkérdeztem,  és  akkor  azt  a  választ  kaptam,  tehát  amit  most  Alföldi  úr 
elmondott,  az  természetesen  ugyanaz,  de,  hogy  addig  is  meg  fogják  vizsgálni,  hogy 
ideiglenesen a végleges rendbetételig azt meg lehet-e oldani, hogy ne legyen balesetveszélyes. 
Jelen pillanatban balesetveszélyes. Azt is szóvá tettem, hogy a vonatkozó bizottsági ülésen 
állandóan tárgyaljuk azokat az előterjesztéseket, hogy az önkormányzat hány 10 ezer forintot 
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fizet a tönkrement autógumikért.  Jelen pillanatban a Gyulai Pál utcában nem lehet úgy az 
utcába bekanyarodni,  hogy ne kelljen egy 10-15 centis ilyen éles szélű aszfalt  emelkedőn 
átmenni. Tehát az világos, amit az Alföldi úr válaszolt,  de még egyszer ismétlem, hogy a 
legutóbbi ülésen is már azt a választ kaptuk, hogy ezt a problémát azért addig áthidalják. Erre 
szerettem volna csak emlékeztetni.

Dr. Kocsis Máté
Azért  én  azt  kérem,  hogy  ne  15  napon  belül,  hanem  minél  előbb  írjunk  a  képviselő 
asszonynak és a képviselő úrnak egy választ. És javasolnám, hogy az utcát a forgalom elől, ha 
elzárnánk,  akkor  a  Kőfaragó-Guttenberg-Somogyi  Béla-Stáhly  tengelyen  lehet  kerülni,  és 
nem okozna  fennakadást,  amíg  van  ez  az  átmeneti  állapot.  Írásban,  megkérném a  tisztelt 
hivatalt,  hogy  válaszoljon  a  képviselő  asszony  és  a  képviselő  úr  kérdésére,  és  tegyen 
ezügyben építő javaslatokat.

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Komássy Ákos
Tisztelt polgármester úr, röviden úgy fogalmaznám meg a kérdést, hogy magyar hangja, vagy 
fedőneve-e Józsefváros polgármesterének egy Szabó Gábor nevű nick, amely aktív nagyon az 
MSZP  fórumaiban?  De  a  lényegre  térve,  azt  jelezném,  hogy  szemben  azzal,  amit  a 
Józsefváros  újság szokásához híven  megalapozatlanul  megírt,  természetesen konzultálva  a 
Magyar  Szocialista  Párt  józsefvárosi  tagjaival,  örömmel  elfogadnák,  hogyha  Józsefváros 
polgármestere egyszer ellátogatna hozzájuk, és egy eszmecsere keretében elmondaná, többek 
között nézeteit a népszavazásról is, de lenne még néhány kérdés azért, amit mindenképpen 
föltennének  önnek.  Így  például  nagyon  szeretnék  tudni  azt,  hogy  miért  szavazta  meg  a 
költségvetés  részeként  az  önkormányzatoktól  elvont,  reálértéken  több  10  milliárdos 
forráscsökkenést, hogy miért szavazta meg az egykulcsos adót, amivel a milliárdosok járnak 
jól, de a társadalom többsége ugye reálértéken veszít.  Meg azt is meg fogják valószínűleg 
kérdezni, hogy miért támogatja, hogy az életüket kockáztató rendőröktől utólag vonhassanak 
meg szerzett  jogokat,  és  ehhez  hasonló  kérdésekben is  érdekli  a  Magyar  Szocialista  Párt 
józsefvárosi  tagjait  az  ön  véleménye,  álláspontja.  És  tényleg  komolyan  mondom,  hogy 
örömmel  várjuk  egy  rendezvényre,  előre  jelzem,  hogy  nem  taggyűlés  lesz,  mert  hát  a 
taggyűlés az nálunk a tagok gyűlése. Ha véletlen mégis úgy dönt, hogy a Szocialista Pártba 
kérné a tagfelvételét, akkor örömmel állok egy ilyen eszmecsere elé is, és bizonyára örömmel 
fogja  fogadni  önt  a  tagság.  De  tudomásom szerint  nem  ebbe  az  irányba  politizál,  ezért 
valószínűsítettem, hogy a taggyűlésünkön, ahova a tagok járnak, valószínűleg nem lesz ott. 
Szóval ennyi a lényege, tehát tényleg örömmel várjuk egy rendezvényre, ahol a józsefvárosi 
szocialistákkal is találkozhat, és abban meg hadd kérjem a segítségét, polgármester úr, hogy 
tegye meg, hogy a közpénzből finanszírozott közszolgálati Józsefváros újságra valamelyest 
gyakorol  annak  érdekében  némi  hatást,  hogy  mielőtt  hazugságokat  leírnak  az  emberről, 
legalább  vegyék  a  fáradságot,  hogy  fölhívják,  vagy  ehhez  hasonló.  Na  mindegy,  szóval 
ugyanazon  a  telefonszámon  vagyok  elérhető  még  mindig,  mint  amin  3  héttel  ezelőtt  is 
beszéltünk, úgyhogy örömmel állok bármikor rendelkezésükre.
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Dr. Kocsis Máté
Megtisztel,  képviselő úr. Az mszp8.hu fórumjáról lementettük azt a beírást,  amelyet az ön 
neve alatt tett…ön, reményeim szerint ön írta, amely szerint leírja, hogy nem kívánatos az én 
személyem az MSZP taggyűlésén, majd akkor, ha belépek az MSZP-be. Ezt írta meg az újság, 
tehát az újság idézte az ön - nem vitában vagyunk, képviselő úr, felhívom a figyelmét – által 
tett  beírást.  Egyébként  örülök,  hogy  meggondolta  magát,  illetve  rábeszélték  a  párttársai, 
megtisztel. Szabó Gábor polgármesteri tanácsadó és az is marad, ha megengedi. Tehát ez hadd 
legyen az én dolgom, hogy ő miért  írogat  és  mit  írogat,  meg szerintem az ő dolga hadd 
legyen, válaszoljanak neki. Nem én írogatom, megnyugtatom, hogy Szabó Gábor néven nem 
szoktam kiadni magam, ha ez segít. Szívesen megválaszolom a további kérdéseiket is, még 
akkor is, hogyha DNS mintával és köpetekkel fognak fogadni a szocialista taggyűlésen, mint 
ahogy azt megígérték a honlapjukon. Én azt hiszem, hogy pártpolitikától független, távol álló 
kerületi  ügyekben  bármelyik  párthoz  el  fogok  menni,  és  érdemi  vitát  igyekszem  majd 
folytatni. Meg fogom válaszolni azt is, hogy a szerzett jogokról, tekintettel arra, hogy nem 
döntött róla a Parlament, nincs még sem megállapodás, ezért nem tudom megválaszolni azt a 
kérdést,  hogy miért  támogatom. És,  hogy miért  szavaztam meg a költségvetést,  el  fogom 
mondani,  azért,  mert  akkora  birka  volt  az  előző  kormány,  hogy ilyen  helyzetbe  hozta  az 
országot.  Tehát  ezek  világos  mondatok  lesznek,  erre  önök  is  készüljenek  fel.  De  én  azt 
gondolom,  hogy nem ezért  megyek  oda.  Amibe  önök bele  akarnak engem vinni,  az  egy 
parttalan  politikai  vita,  ahol  nem fogom tudni  nem feleleveníteni  az  elmúlt  8  év  áldásos 
tevékenységeit  és  az  önét  sem,  mint  miniszterelnöki  titkár,  és  aztán  meg Miniszterelnöki 
Hivatalban dolgozó, nagy tanácsadói szerződéssel rendelkező tanácsadónak a munkásságát, és 
mondjuk azokat a mutatókat, amelyeket 2010-re elért az ország. Szívesen megválaszolom, 
csak el fogja vinni az időt, az ügyet, a helyi, valóban fontos ügyektől. Ez parttalan, amire 
kérnek.  Egyébként  állok  elébe,  csak  az  a  kérésem,  hogy  ne  egy  napon  legyen  a  kettő. 
Beszéljünk  értelmesen  a  kerületi  hajléktalanügyről,  az  nem  pártkérdés,  aztán  beszéljünk 
pártkérdésről is. És köszönöm, hogy meggondolta magát, jólesik. Az MSZP-s tagságról, hát 
nem szeretném jegyzőkönyvbe mondani, amit a jegyzőkönyvön kívül közben mondtam. Nem 
akarok belépni az MSZP-be, ne haragudjon. De tudom, hogy megtiszteltetésnek vennék, nem 
szeretnék,  ahogy fogalmazott  ön,  idézek.  Úgyhogy az a kérésem, hogy szívesen,  politikai 
vitára is  szívesen,  csak kettő külön alkalommal.  A hajléktalanügy fontos kérdés.  A „miért 
szavaztam meg a költségvetést” típusú ilyen, hát hirtelen Kálmán Olgát akartam mondani, de 
ő  túlképzett  ahhoz,  hogy  ilyen  hülye  kérdéseket  tegyen  föl,  tehát  valami  lentebbi  szinti 
újságírói kérdésekre fogok tudni válaszolni, képviselő úr. Tehát van egy komoly érvrendszer 
arra,  hogy  mit  miért  kell  ennek  a  kormánynak  most  megcsinálni,  de  ne  keverjük  a 
Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének témáival ezeket. 

Dr. Révész Márta
A médiából értesültünk arról, hogy Czomba államtitkár úr a munkanélküliek ellátását leállító 
intézkedéseket hozott. Azt szeretném kérdezni, hogy érintenek-e ezek az intézkedések kerületi 
lakosokat, ha igen akkor mennyit? És, hogy amennyiben érinti és vannak kerületi lakosok, 
akkor  van-e  nekünk,  vagy  az  önkormányzatnak  ezzel  kapcsolatban  tennivalója  az  ő 
érdekükben? 

Dr. Kocsis Máté
Írásban válaszolunk képviselő asszony kérdésére, nem is az első részre, hanem a másodikra, 
hogy van-e tennivalónk, az a nehezebb. Egyébként érinti, igen.

A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály

16



Komássy Ákos
Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném leszögezni, hogy egyrészt tényleg örömmel várjuk 
polgármester urat egy MSZP-s rendezvényre, nem gondoltuk meg magunkat. A Szocialista 
Párt  taggyűlésére  továbbra  sem  várjuk,  amíg  nem  lesz  annak  tagja.  Egy  rendezvényre 
szívesen  várjuk,  ahol  ugyanazzal  a  szocialista  tagsággal  találkozhat,  mint  amivel  a 
taggyűlésen találkozhatna. És annyit azért engedjen meg, hogy az az állítása a Józsefváros 
újságnak,  amellyel  a  cikkük  kezdődik,  hogy  Kocsis  Máté  polgármester  a  népszavazás 
ügyében fölajánlotta az MSZP kerületi vezetésének, és a többi, és a többi, ezért kérdeztem, 
hogy mi a viszonya Szabó Gáborhoz, mert ez nem történt meg. Tehát csak azért, hogy legyen 
tiszta a jegyzőkönyv számára az, hogy egy Szabó Gábor nevű nick beír egy fórumba egy 
olyat, hogy még akár esetleg ez is elképzelhető, ne haragudjon, polgármester úr, az számomra 
nem a polgármesteri felajánlás kategória. 

Dr. Kocsis Máté
Pedig  szokja  meg,  képviselő  úr.  Egyébként  minden  nap  kommunikálok  Szabó  Gáborral, 
megbeszéljük a napi ügyeket, ez a feladata, ez a dolga, az a munkája. Megegyeztünk, le is írta 
önöknek, hogy valóban így van, megüzentem, vállalom, én mondtam. Azonosulok azzal a 
nick névvel, amit Szabó Gábor néven tüntetett föl,  azt Szabó Gábor írja, de az én általam 
megadott  instrukciók alapján.  Én üzentem önnek, igen,  szívesen elmennék önökhöz, hogy 
megvitassuk a kerületi hajléktalanság problémáját. Ez valóban így van, úgyhogy szerintem a 
jövőben is lesz ilyen. Tehát nem szeretnék senkit abba az illúzióba kergetni, hogy nem lesz 
olyan, hogy netán más, a környezetemben, mellettem dolgozó embertől tudnak meg felőlem 
valamit. Szerintem ez egy bevett, normális dolog. 

Budapest, 2011. június 15.

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

___________________
Dr. Fónagy Ágota 
szervezési és üz.ügyosztályvezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Deákné Lőrincz Márta
ügyintéző
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