
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. február 16-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 3. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
39/2012. (II. 16.) 18 IGEN   0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

5/7.
►

Javaslat  együttműködési  szándéknyilatkozat  aláírására  az  Esélyt  a 
Kibontakozásra – Kulturális és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
40/2012. (II. 16.) 14 IGEN   4 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  „Javaslat  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének a  közterületek,  ingatlanok rendjéről  és  a  köztisztaságról  szóló 
62/2007.(XI.13.) számú rendeletének módosítására” című előterjesztést a mai testületi ülés 
napirendjéről leveszi.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
41/2012. (II. 16.) 15 IGEN   3 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
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1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Döntés a 2012. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés odaítéléséről
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a 2012. évi Díszpolgári Cím adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, illetve a 
2011. évi Jó Sport emlékérem adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

4. Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Beszámoló  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolg. 
Nonprofit Kft. „va” végelszámolásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szkladányi Sándor - végelszámoló 

2. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft támogatási kérelme a 
TÁMOP - 6.1.2./11/2 pályázathoz
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Javaslat  A  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbér mértékéről szóló 16/2010. 
(III.  8.)  önkormányzati  rendelet,  továbbá  A pénzbeli  és  természetben 
nyújtott  szociális  ellátások,  valamint a személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.  15.) 
önkormányzati rendelet, Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
célú  helyiségek  elidegenítéséről  szóló  15/2005.(IV.20.)  önkormányzati 
rendelet,  valamint  Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások 
elidegenítéséről  szóló  16/2005.(IV.20.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
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(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester, Molnár György - képviselő 
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4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  új  pályázat  kiírására  a  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló 
Munkacsoport  2012. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által előírt 
önkormányzati feladatok végrehajtására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor – JVSZ igazgatója

4. Javaslat  a  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.  18.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő:  Biál  Csaba  -  Józsefvárosi  Közterületi-és  Parkolási  Rendészet 

igazgatója 

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
 

1. Javaslat  a  bölcsődei  térítési  díjakról  szóló  44/2011.(VII.15.) 
önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  rendelet 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

4. Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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5. Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester,

Sántha Péterné – alpolgármester

6. Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport 
Alapítvány Szenvedélybetegekért szervezettel
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

7.
►

Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására az Esélyt a 
Kibontakozásra – Kulturális és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatalnál  közszolgálati  jogviszonyban  állók 
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  rendelet  elfogadására  és  a 
Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

4. Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Tájékoztatók

• Tájékoztatás  a  Bp.  Lujza  u.  14.  szám  alatti  lakóépület  átépítésének 
műszaki tartalmáról és költségeiről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
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• Jelentés  a  parkoló  órák  átvételével  kapcsolatos  előterjesztés 
előkészítésének körülményeiről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - jegyzőt helyettesítő aljegyző 

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
42/2012. (II. 16.) 15 IGEN   2 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület Dr. Kocsis Máté ügyrendi indítványát elfogadva úgy dönt, hogy az 5/5. 
„Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására” c. előterjesztést 1/1. napirendi pontként, 
az 1/1. „Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadására” c. előterjesztést 1/2. napirendi pontként tárgyalja, és az 1. blokk megnevezését 
„Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések”-re változtatja.

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
43/2012. (II. 16.) 18 IGEN   0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  Dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  elfogadva  úgy  dönt,  hogy 
felszólalási jogot ad Sára Ernő grafikus művésznek.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
44/2012. (II. 16.) 18 IGEN   0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati jelkép 
megváltoztatásának költségvetési fedezetének érdekében mérje fel a költségeket, és terjessze 
be a Képviselő-testület márciusi második rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  6/2012.  (II.23.)  SZ.  RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI  JELKÉPÉNEK  (CÍMER,  ZÁSZLÓ,  LOBOGÓ) 
ALAPÍTÁSÁRÓL, ÉS A JELKÉPEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL SZOLÓ 13/1996. 
(III.  8.)  BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 1/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
45/2012. (II. 16.) 17 IGEN   1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  363/2011.(IX.15.)  számú  határozatban  elfogadott  tervtanács  évi  1.200  e  Ft-os 
díjazását 2012. évtől 600 e Ft-ra módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

2. a 265/2011.(VI.16.)  számú határozatában a RÉV8 Zrt.-nek a Magdolna Negyed II. 
projekt megvalósítása során elismert 50.310.647.-Ft-os költségének fedezetét a 2013. 
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évi költségvetésben biztosítja, ezért a 265/2011. (VI.16.) sz. határozat 1. b) pontjában 
foglalt 2012. évi szövegrészt 2013. évi szövegrészre módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, RÉV8 
Zrt

3. a  340/2011.(VII.21.)  számú  határozattal  létrehozott  Józsefvárosi  Intézményvezetői 
Kollégium  elnökének  külön  díjazását  visszavonja,  ezért  a  340/2011.  (VII.21.)  sz. 
határozat 2. b) pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

4. 64/2011.  (II.03.)  sz.  határozatában  elfogadott  informatikai  stratégia  fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításához 2012. évben nem biztosít fedezetet.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

5. 2012. költségvetési  évben az alkalmazottaknak szociális,  temetési  és továbbképzési 
támogatásra  forráshiány miatt  fedezetet  nem biztosít,  ezért  felkéri  a  polgármestert, 
hogy az alkalmazottak juttatási szabályzatának módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi első rendes ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

6. a  2012.  évi  költségvetés  a  köztisztviselőknek  albérleti  hozzájárulásra,  szociális, 
temetési,  családalapítási  támogatásra,  egyéb  költségtérítésre  forráshiány  miatt 
fedezetet nem biztosít, ezért felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a március 
havi második rendes testületi ülésre a költségvetési szervre vonatkozó közszolgálati 
jogviszonyban  állók  jogviszonyainak  egyes  kérdéseiről  szóló  rendelet  tervezetét 
készítse el és terjessze be a Testület elé.

Felelős: a Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály, 
Közterület-felügyelet

7.  2012.  évtől  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  költségvetésében  a  cafetéria 
juttatására  forráshiány  miatt  költségvetési  támogatást  nem  biztosít.  Felkéri  a 
költségvetési szerv vezetőjét, hogy bevételeinek ismeretében a kötelező feladatainak 
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maradéktalan teljesítésének figyelembevételével a 2012. évre vonatkozó intézményi 
cafetéria szabályzatot készítse el.

Felelős: Egészségügyi Szolgálat vezetője
Határidő: 2012. március 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály, 
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

8. kifejezi azon szándékát, hogy a RÉV8 ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési 
szerződésben foglalt  díjat  módosítja  úgy,  hogy a díjazás  a  jövőben a feladatokhoz 
igazodjon,  ezért  2012.  évre  a  díj  összegét  45.062  e  Ft-tal  csökkenti.  Felkéri  a 
polgármestert, hogy szerződés módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. májusi első rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály, RÉV8 
Zrt.

9. a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft  2011.  évi  éves  beszámolójának 
elfogadására  vonatkozó  taggyűlésekor  osztalék  kerüljön  kifizetésre  a  tulajdonos 
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  részére,  egyrészt  a 
tárgyévi eredmény terhére, másrészt pedig az előző évek eredménytartaléka terhére, 
úgy, hogy a kettő együtt elérje a 70.000.000-Ft összeget. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu 
Kft.

10. a köztisztasági,  parkfenntartási feladat 2012. évtől a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat költségvetési szerv feladata, ezért felkéri a polgármestert és a költségvetési 
szerv  vezetőjét,  hogy  az  önkormányzat  által  kötött  szerződéseket  -  illegálisan 
kihelyezett  kommunális  hulladék  elszállítására,  kisállat  tetem elszállítására,  parkok 
közüzemi díjaira – módosítsák, és ezt követően az önkormányzat és a költségvetési 
szerv éves költségvetésének módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
Határidő: 2012. március 30.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály, 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

11. a) a Polgármesteri Hivatal 257 fős - 3 fő tisztségviselővel együtt, a 3 fő prémiumévek 
programban  foglalkoztatottak,  valamint  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester 
nélküli  -  engedélyezett  létszámát  10%-kal,  26 fővel  csökkenti,  és  2012.  június 01. 
napjával a Hivatal engedélyezett létszámát 231 főben határozza meg.
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b)  biztosítja  a  felmentésre  kerülő  munkatársak  részére  külön  törvényben 
meghatározottak  szerint  kifizetendő  felmentési  illetmények,  végkielégítések,  egyéb 
juttatások és kapcsolódó járulékok fedezetét. 

c)  felkéri  a  jegyzőt  a  létszámcsökkentéshez  kapcsolódó  munkáltatói  intézkedések 
megtételére,  továbbá a feltételek fennállása esetén a létszámcsökkentésre vonatkozó 
központi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

d) felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri Hivatal által ellátott önként 
vállalt feladatokat és tegyen javaslatot a feladatok csökkentésére.

Felelős: jegyző 
Határidő: a)-c) pont esetében 2012. június 01.

d) pont esetében a képviselő-testület 2012. március második rendes ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

12. felkéri  a polgármestert,  vizsgálja meg a Józsefvárosi Kulturális  és Sport Kiemelten 
Közhasznú  Nonprofit  Kft,  a  Józsefvárosi  Közösségi  Ház  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft, valamint a Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit 
Kft.  működését  és  tegyen  javaslatot  az  átalakításra,  vagy  a  feladat  ellátás 
átszervezésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

13. felkéri  a  polgármestert,  hogy  vizsgálja  felül  a  Polgármesteri  Hivatalon  kívüli 
költségvetési  szervek  engedélyezett  létszámát  és  tegyen  javaslatot 
létszámcsökkentésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  1  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  7/2012.  (II.21.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  2012.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
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2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Döntés a 2012. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés odaítéléséről
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
46/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  11/2006.  (III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével 
alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a  2012-es  adományozási  évben  az  arra 
érdemesült alábbi személy részére adományozza:

Csíder Károly aranykoszorús hangszerkészítő mester
Kiss József u. 14.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
47/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  11/2006.  (III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével 
alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a  2012-es  adományozási  évben  az  arra 
érdemesült alábbi személy/szervezet részére adományozza:

Falvai Ágnes (Lakástextil Stúdió) függönykészítés, lámpaernyő készítés
Rigó u. 10.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
48/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  11/2006.  (III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével 
alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a  2012-es  adományozási  évben  az  arra 
érdemesült alábbi személy részére adományozza:
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Molnár Istvánné (Kati Szabó) női szabó 
Rökk Szilárd u. 19

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
49/2012. (II. 16.) 14 IGEN  3 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  11/2006.  (III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével 
alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a  2012-es  adományozási  évben  az  arra 
érdemesült alábbi személy/szervezet részére adományozza:

Domonkos György (Ádám Étterem) vendéglátó
Orczy út 43.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
50/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  11/2006.  (III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével 
alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a  2012-es  adományozási  évben  az  arra 
érdemesült alábbi személy részére adományozza:

Dr. Bodnár Andrásné gyógyszerész
Ciprus Hungária Patika  
Hungária krt. 16.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
51/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés átadásának fedezetére az önkormányzat 200.000.-Ft 
összegben  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  2012.  évi  költségvetés  terhére,  és  felkéri  a 
polgármestert, hogy azt a 2012. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

12



Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Hatósági  Ügyosztály,  Pénzügyi 
Ügyosztály

Napirend 2/2. pontja
Javaslat a 2012. évi Díszpolgári Cím adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
52/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. a 2012. évi Díszpolgári Cím kitüntetést az alábbi személynek adományozza:

Jókai Anna

2. a 2012. évi Díszpolgári Cím kitüntetést Dr. Kocsis Máté polgármester adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

Napirend 2/3. pontja
Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, illetve a 
2011. évi Jó Sport emlékérem adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
53/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza:
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                         1./  Virágvölgyi Márta
                         2./  Csorba László
                         3./  Bikácsi Daniella

2. Posztumusz Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést adományoz Bársony István részére.

3. a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést Dr. Kocsis Máté polgármester adja át

4.  a  2012.  évi  Józsefvárosért kitüntetést  az  alábbi  személyeknek  illetve  szervezetnek 
adományozza:

                         1./  ifj. Kállai Kis Ernő
                         2./  Szatmári Andrea
                         3./  Füvészkert

5. Posztumusz Józsefvárosért kitüntetést nem adományoz.

6. a 2012. évi Józsefvárosért kitüntetést Dr. Kocsis Máté polgármester adja át

7. a 2011. évi Jó Sport kitüntetést az alábbi szervezet kapja:

- Ferencvárosi Torna Club női kézilabda csapata

8. a 2012. évi Díszpolgári Cím, Józsefvárosért, Józsefvárosi Becsületkereszt, Aranykoszorú  
és a 2011. évi Jó Sport kitüntetések átadására  2012. március 18-án, 15 órától kerül sor a  
Magyar Nemzeti Múzeumban.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

Napirend 2/4. pontja
Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
54/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az  5/2012.  (I.19.)  sz.  határozata  alapján  kiírt  jegyzői  pályázatot  eredményesnek 
nyilvánítja  és  2012.  március  1.  napjával,  6  hónap  próbaidővel  határozatlan  időre 
jegyzőnek nevezi ki Rimán Edinát.
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2.) Rimán Edina illetményét  700.000 Ft-ban állapítja meg,  melynél  figyelembe vételre 
került a jogszabály szerinti szorzószám, illetménykiegészítés, vezetői illetménypótlék, 
középfokú  B  típusú  nyelvpótlék,  valamint  az  aljegyzői  illetménymegállapításra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezés is. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Beszámoló  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolg. 
Nonprofit Kft. „va” végelszámolásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szkladányi Sándor - végelszámoló 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
55/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  mint  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. „va” egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1./ Tudomásul veszi a végelszámoló által a II./2 pontban összeállított követelések listáját. A 
bejelentett  követelések  összege  2.195.454,-  forint,  és  154.735,-  euro.  A  bejelentett 
követelésekből a végelszámoló kifizetheti Nagy András munkaügyi perében a Bíróság jogerős 
ítéletében meghatározott összeget, és az Impuls-Leasing Hungary Kft.-nek  járó 26.279,- euro 
lízing  díjat.  A  lízing  díj  rendezését  követően  a  visszakapott  Multicar  típusú 
haszongépjárművet a végelszámoló hasznosítsa, vagy értékesítse.  

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: azonnal, 

2./  A jogos hitelezői igények védelme érdekében a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 
jogerős bírói ítélettel rendelkező követelések kielégítésére.

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: Bírósági ítélet jogerőre emelkedésekor 

3./ A végelszámolás 2012. évi költségeire a 2011. évi - erre a célra biztosított költségvetési 
keret - pénzmaradványából 26.000.000,-Ft. összegű költségkeretet állapít meg. A költségkeret 
a végelszámoló, az adminisztráció költségeit, a könyvvizsgáló díjazását, az ügyvédi díjat, a 
térítésmentes vagyonátadás ÁFA költségeit, a vagyonértékelést, és a hitelezői tartalékkeretet 
tartalmazza, beleértve az 1. határozati pontban jóváhagyott kifizetéseket.
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Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: azonnal, 

4./  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2011.  évi  pénzmaradvány 
elszámolásánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

5./  Felkéri  az  új  végelszámolót,  hogy a perek állásáról  a  Képviselő-testület  2012.  áprilisi 
második rendes ülésén számoljon be.

Határidő: 2012. áprilisi második képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester, új végelszámoló 

A döntés végrehajtását végző szervezeti  egység: Gazdálkodási Ügyosztály,  Szkladányi 
Sándor végelszámoló

Napirend 3/2. pontja
A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft támogatási kérelme a 
TÁMOP - 6.1.2./11/2 pályázathoz
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
56/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  TÁMOP  –  6.1.2/11/2  kódszámú  pályázaton  való  részvételéhez  úgy,  hogy 
pénzbeli és természetbeni támogatással nem járul hozzá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda
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Napirend 3/3. pontja
Javaslat  A  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbér mértékéről szóló 16/2010. 
(III.  8.)  önkormányzati  rendelet,  továbbá  A pénzbeli  és  természetben 
nyújtott  szociális  ellátások,  valamint a személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.  15.) 
önkormányzati rendelet, Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
célú  helyiségek  elidegenítéséről  szóló  15/2005.(IV.20.)  önkormányzati 
rendelet,  valamint  Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások 
elidegenítéséről  szóló  16/2005.(IV.20.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester, Molnár György - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
57/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület

1) felkéri  a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a 
2012.  március  1.  napjától  történő  szociális  lakbér  változása,  a  szociális  lakbér 
jogosultsági feltételek változása vonatkozásában a bérlők tájékoztatásáról gondoskodjon, 
és a szociális  lakbér-kategóriák mértékére  vonatkozó rendeletmódosítással  kapcsolatos 
járulékos feladatok végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

2.) felkéri  a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a 
szociális  lakbérrel  rendelkező  113  lakásban  szereltessen  fel  vízórát,  és  hitelesítesse 
azokat, a költségvetésben meghatározott külön keretből.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a lakbértámogatás megszüntetéséről értesítse a bérlőket.

4.) felkéri a polgármestert, hogy az adósságkezelési szolgáltatásról szóló  31/2010.(VII.15.) 
sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 2012. 
március 1-jei ülésére terjessze be. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója, 
Határidő: 1.), 3.),4.) pont 2012.március 01.

2.) pont: folyamatos

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység: Kisfalu  Kft.,  Humánszolgáltatási 
Ügyosztály Családtámogatási Irodája

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  8/2012.  (II.23.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  TULAJDONÁBAN  ÁLLÓ   LAKÁSOK 
BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL 
SZÓLÓ 16/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  9/2012.  (II.20.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK 
ELIDEGENÍTÉSÉNEK  FELTÉTELEIRŐL  SZÓLÓ  15/2005.  (IV.  20.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  10/2012.  (II.23.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ 16/2005. (IV. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2012. (II.23.) SZÁMÚ RENDELETÉT A PÉNZBELI ÉS 
TERMÉSZETBEN  NYÚJTOTT  SZOCIÁLIS  ELLÁTÁSOK,  VALAMINT  A 
SZEMÉLYES  GONDOSKODÁST  NYÚJTÓ  SZOCIÁLIS  ELLÁTÁSOK  HELYI 
SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ  37/2004.  (VII.15.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

4.Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat  új  pályázat  kiírására  a  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló 
Munkacsoport  2012. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
58/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2012. évre a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport civil szervezettel betöltendő 
2 tagsági helyére kiírt pályázatot megfelelő számú jelentkező hiánya miatt eredménytelennek 
nyilvánítja.  

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

2. felkéri a polgármestert, hogy a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport betöltetlen 
civil szervezeti tagsági helyekre ismételten tegyen felhívást közzé a Józsefváros Újságban és 
honlapon. A civil szervezet delegáltja nem lehet társasházi közös képviselő, intéző bizottság 
tagja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 21.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 
2012. áprilisi első rendes ülésére. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 4/2. pontja
Javaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által előírt 
önkormányzati feladatok végrehajtására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
59/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy tegyen javaslatot egy új vagyonrendelet 
elfogadására,  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  nemzeti  vagyoni  körbe 
sorolandó ingatlanokra és egy közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. májusi második rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor – JVSZ igazgatója

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
60/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat Alapító okiratának módosítását

2.  elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapító okiratát.

3.  elfogadja  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítását

4. felkéri a polgármestert az okiratok aláírására

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat
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Napirend 4/4. pontja
Javaslat  a  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.  18.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  12/2012.  (II.21.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS  KÖZIGAZGATÁSI  TERÜLETÉN  A  JÁRMŰVEL  TÖRTÉNŐ 
VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 26/2010. (VI. 
18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 4/5. pontja
Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő:  Biál  Csaba  -  Józsefvárosi  Közterületi-és  Parkolási  Rendészet 

igazgatója 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
61/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. A Józsefvárosi  parkolás-gazdálkodási  rendszert  bővíti  2012.  április  01.-től  a  30/2010. 
FKGy. Rendelet szerinti 4. díjtételű területen (A Rákóczi út – Baross tér – Kerepesi út –  
Lóvásár utca – Mosonyi utca – Festetics György utca – Fiumei út – Légszesz utca – II.  
János Pál pápa tér – Luther utca – Nagy Fuvaros utca –  Tavaszmező utca – Szűz utca –  
Baross utca – Futó utca  - Nap utca – Kisfaludy utca – Üllői út - József körút által  
határolt terület, beleértve – a József körút,  a II. János Pál pápa tér, Lóvásár utca és a  
Nagy Fuvaros utca kivételével – a  határoló utakat..), a várakozás díjfizetéshez kötött. A 
várakozási díj megfizetése munkanapokon 0800-1800 óra közötti időszakban kötelező. 

2. A határozat 1. pontjában foglalt 4. díjtételű terület bővítése miatt 2012. április 01-től a 
Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  munka  törvénykönyve  alapján  foglalkoztatott 
engedélyezett parkoló őri létszámát 4 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg 2012. április 01. 
napjával a Józsefvárosi Közterület-felügyelet összlétszámát 115 főről 119 főben állapítja 
meg.
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3.  A határozat  1-2.  pontjában foglaltak miatt  a Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  és az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

a)  az  Önkormányzat  és  a  Közterület-felügyelet  30105  cím  bevételi  intézményi  saját 
előirányzatát 26.115,0 e Ft-tal, a 30103 cím bevételi közhatalmi bevételek előirányzatát 
14.235,0 e Ft-tal megemeli, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.

b) a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.841,0 e Ft-
tal,  munkáltatót  terhelő járulékok előirányzatát  1.517,0 e Ft-tal,  a dologi előirányzatát 
19.532,0  e  Ft-tal,  felújítási  előirányzatát  5.228,0  e  Ft-tal,  felhalmozási  előirányzatát 
8.126,0 e Ft-tal megemeli, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.

c)  a  Közterület-felügyelet  30102  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  működési  támogatás 
előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti.

d)  az  Önkormányzat  kiadás  11108-02  cím  működési  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát  106,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11107-01  cím 
működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 106,0 e Ft-tal 
megemeli.

4. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét a Józsefváros közigazgatási területén a járművel 
történő  várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.18.) 
önkormányzati rendelet módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetésről  szóló 
önkormányzati rendelet módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet vezetője.
Határidő: 1. és 2. pont esetében 2012. április 01.,

3. és 5. pont esetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása.
4. pont esetében a soron következő képviselő-testületi ülés

A  61/2012.  (II.  16.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  1.  számú  melléklete 
tartalmazza.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Pénzügyi  Ügyosztály,  Közterület-
felügyelet

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat  a  bölcsődei  térítési  díjakról  szóló  44/2011.(VII.15.) 
önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  rendelet 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
62/2012. (II. 16.) 5 IGEN  13 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Révész Márta módosító indítványát,  
mely szerint a Képviselő-testület most ne vezesse be a gondozási díjat.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  3  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2012. (II.23.) SZÁMÚ RENDELETÉT  A BÖLCSŐDEI 
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 5/2. pontja
Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
63/2012. (II. 16.) 17 IGEN  1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

az alábbi pályázati kiírásokat jelenteti meg az Oktatási és Kulturális Közlönyben (a Nemzeti 
Erőforrás  Minisztérium  hivatalos  lapjában),  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a Józsefvárosi Önkormányzat internetes 
honlapján, valamint a Józsefváros című újságban, mely tartalmazza a következőket:

1.)

munkahely: Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 
1082 Budapest, Baross u. 111/b

a beosztás megjelölése: óvodavezető

a megbízás időtartama: 5 év

a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. augusztus 1. – 2017. július 31.
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a megbízás feltételei: felsőfokú  óvodapedagógusi  végzettség, 
szakvizsga,

legalább  öt  év  óvodapedagógus  munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltétele intézményvezetői szakképzettség megléte

a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban,  írásban  kell 
benyújtani,  mely tartalmazza a pályázó szakmai 
önéletrajzát,  a  vezetői  programot  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület 
jellegéhez  igazodó  pedagógiai  koncepció  és  az 
intézmény  menedzselésére  irányuló  vezetői 
elképzelés.

benyújtásának határideje: A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes 
oldalán való megjelenéstől számított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály

A  pályázatok  elkészítéséhez  szükséges 
tájékoztatás kérhető: 

Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda

a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat  benyújtásának határidejétől  számított 
90 nap

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

2.)

munkahely: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 
1081 Budapest, Kun u. 3.

a beosztás megjelölése: óvodavezető

a megbízás időtartama: 5 év

a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. augusztus 1. – 2017. július 31.

a megbízás feltételei: felsőfokú  óvodapedagógusi  végzettség, 
szakvizsga,

legalább  öt  év  óvodapedagógus  munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat
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a megbízás kiegészítő feltétele intézményvezetői szakképzettség megléte

a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban,  írásban  kell 
benyújtani,  mely tartalmazza a pályázó szakmai 
önéletrajzát,  a  vezetői  programot  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület 
jellegéhez  igazodó  pedagógiai  koncepció  és  az 
intézmény  menedzselésére  irányuló  vezetői 
elképzelés.

benyújtásának határideje: A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes 
oldalán való megjelenéstől számított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály

A  pályázatok  elkészítéséhez  szükséges 
tájékoztatás kérhető: 

Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda

a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat  benyújtásának határidejétől  számított 
90 nap

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

3.)

munkahely: Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  Általános 
Művelődési Központ (1086 Budapest, Bauer S. u. 
6-8.)

a beosztás megjelölése: igazgató

a megbízás időtartama: 5 év

a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. augusztus 1 – 2017. július 31.
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a megbízás feltételei: Pedagógus  munkakör  betöltéséhez  szükséges 
egyetemi  szintű  tanári  végzettség  és 
szakképzettség,  pedagógus  szakvizsga,  legalább 
öt év pedagógus munkakörben szerzett  szakmai 
gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételei: intézményvezetői szakképzettség megléte

beosztáshoz kapcsolódó juttatások illetmény: Kjt. szerint

a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban,  írásban  kell 
benyújtani,  mely tartalmazza a pályázó szakmai 
életrajzát,  a  vezetői  programot  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület 
jellegéhez  igazodó  pedagógiai  koncepció  és  az 
intézmény  menedzselésére  irányuló  vezetői 
elképzelés.

benyújtásának határideje: A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes 
oldalán való megjelenéstől számított 30 nap 

benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda

A  pályázatok  elkészítéséhez  szükséges 
tájékoztatás kérhető: Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.)  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda 

a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat  benyújtásának határidejétől  számított 
90 nap

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

4.)

munkahely: Józsefvárosi  Egységes  Gyógypedagógiai 
Módszertani Központ és Általános Iskola (1084 
Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.)

a beosztás megjelölése: igazgató

a megbízás időtartama: 5 év
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a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. augusztus 1 – 2017. július 31.

a megbízás feltételei: fogyatékosság  típusa  szerinti  gyógypedagógiai 
tanári,  konduktori,  konduktor-tanítói,  terapeuta 
végzettség  és  szakképzettség,  pedagógus 
szakvizsga,  legalább  öt  év  pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételei: előnyt jelent az intézményvezetői szakképzettség 
megléte

beosztáshoz kapcsolódó juttatások illetmény: Kjt. szerint

a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban,  írásban  kell 
benyújtani,  mely tartalmazza a pályázó szakmai 
életrajzát,  a  vezetői  programot  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre  épülő  kerületi  fejlesztésekhez 
igazodó innovatív pedagógiai elképzeléseket.

A  pályázatban  kiemelten  jelenjen  meg  az 
intézmény  menedzselésére  irányuló  vezetői 
elképzelés.

benyújtásának határideje: A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes 
oldalán való megjelenéstől számított 30 nap 

benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal  (1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda

A  pályázatok  elkészítéséhez  szükséges 
tájékoztatás kérhető: Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.)  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Intézményfelügyeleti Iroda

a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat  benyújtásának határidejétől  számított 
90 nap

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

5.)

munkahely: Józsefvárosi  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és 
Szakmai  Szolgáltató  Intézmény (1081 Budapest,  II. 
János Pál pápa  tér 4.)

a beosztás megjelölése: intézményvezető

a megbízás időtartama: 5 év
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a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. augusztus 1. – 2017. július 31.

a megbízás feltételei: a  pedagógiai  szakszolgálatokról  szóló  4/2010.(I.19.) 
OKM rendelet szerinti végzettség és szakképzettség, 
pedagógus  szakvizsga,  legalább  öt  év  pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételei: előnyt jelent a közoktatás vezetői szakvizsga megléte, 
illetve  aki  a  közoktatás  vezetői  szakvizsga 
megszerzését  –  a  fenntartó  támogatásával  –  a 
kinevezéstől számított három éven belül vállalja

a beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Kjt. szerinti illetmény, vezetői pótlék 

a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban,  írásban  kell 
benyújtani,  mely  tartalmazza  a  pályázó  szakmai 
életrajzát,  a  vezetői  programot  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

benyújtásának határideje: A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes  oldalán 
való megjelenéstől számított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
(1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály

A  pályázatok  elkészítéséhez  szükséges  tájékoztatás 
kérhető: 

Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
(1082  Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Intézményfelügyeleti 
Iroda 

a pályázat elbírálásának határideje: a  pályázat  benyújtásának  határidejétől  számított  90 
nap

A Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  kiíró  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 30.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
64/2012. (II. 16.) 15 IGEN  0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 484/2011. (XII. 01.) számú döntésének 1. pontja alapján

a) felkéri a jegyzőt, mint foglalkoztatót a 2012. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek 
benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági szerződések megkötésére. 
b)  felkéri  az  önkormányzati  fenntartású  közfoglalkoztatást  biztosító  intézmények  vezetőit, 
mint  foglalkoztatókat  a  2012.  évi  közfoglalkoztatásra  vonatkozó kérelmek  benyújtására,  a 
munkaügyi központtal a hatósági szerződések megkötésére. 
c) felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, mint foglalkoztatókat a 
2012. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek benyújtására,  a munkaügyi  központtal  a 
hatósági  szerződések  megkötésére  azzal,  hogy  a  kérelemben  a  közfoglalkozatás 
bértámogatásának terhére közvetlen költségekre igényelhető támogatás maximum 5% lehet.

Felelős: polgármester, jegyző és az érintett szervezetek vezetői
Határidő: 2012. március 1.

2. a közfoglalkoztatásra 2012. január 1-től - 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés 
terhére  bérek  és  járulékainak  önrészeként  18.100,0  e  Ft-ot,  a  közvetlen  költségekre 
(betegszabadság, egészségügyi  kiskönyv, utazási költség, munka-védőruha, Magdolna utcai 
szociális helyiségek rezsi költségei) 5.000,0 e Ft biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérek és 
járulékainak  önrész  terhére  a  felsőfokú  végzettségű  közfoglalkoztatottak  középfokú  bérét 
20%-al kiegészíti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

3. a közfoglalkoztatási program koordinálásával a Budapest Esély Nonprofit Kft-t bízza meg, 
melynek alapján a Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2012. évre vonatkozó mellékletét 
az  előterjesztés  1.  a)  számú  melléklete  szerinti  tartalommal  módosítja  oly  módon,  hogy 
szervezési irányítási költségekre bruttó 20.000 e Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

4. a kommunális közfoglalkoztatás foglalkoztató helyeként a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
jelöli  ki,  a  feladatokat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálattal  egyeztetve  végzi,  a 
kommunális  területen  történő  foglalkoztatási  önrész  költségekre  a  határozat  2.  pontjában 
foglalt bérek és járulékainak önrész keretösszegből a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 
2012. évre 6.993 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

5.  felkéri  a  polgármestert  a  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  közszolgáltatási 
szerződés 2012. évre vonatkozó mellékletének aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 29.

6.  ha  és  amennyiben  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  kérelmet  nyújtanak  be 
közfoglalkoztatásra,  abban  az  esetben  az  önrészt  a  saját  költségvetésük  terhére  kell 
biztosítaniuk. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

7. a 2012. évi közfoglalkoztatási önrész költségekre a határozat 2. pontjában foglalt bérek és 
járulékainak önrész keretösszegből 
a) a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részére 117 e Ft-ot,
b) a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére 2.000 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

8. a felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  ügyvezetőit,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2012.  évi  üzleti  tervük 
összeállításánál vegyék figyelembe.

Felelős: polgármester és a szervezetek vezetői
Határidő: az üzleti terv elfogadása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály 

Napirend 5/4. pontja
Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
65/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Magyar 
Élelmiszerbank  Egyesület  között  határozott  időre  megkötött  Együttműködési 
megállapodás  meghosszabbításához  -  2012.  március  1.  napjától  -  az  EU 
Élelmiszersegély  programban  való  részvétel  céljából  hozzájárul,  melynek  alapján  a 
felajánlott adományt elfogadja.

2. az adományszállítás költségeire az önkormányzat a 2012. évi költségvetés 12104 cím 
dologi kiadás előirányzat terhére 750 e Ft-ot biztosít, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az 
adományszállítást a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályra bízza. 
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3. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  adomány  kiosztásával  járó  szervező-adminisztratív 
tevékenységet  a  Családtámogatási  Irodára  az  osztást  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Központra bízza.

4. felkéri  a  Kisfalu  Kft-t,  hogy  az  EU  Élelmiszersegély  program  keretében  kapott 
adomány raktározására és annak kiosztására alkalmas helyiséget biztosítsa.

5. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  2012.  évi  költségvetésében 
dologi  kiadás  előirányzaton  250  e  Ft-ot  biztosít  a  2012.  évi  EU  Élelmiszersegély 
kiosztása során felmerülő költségekre.

6. felkéri  a  polgármestert  -  a  határozat  1.  pontjában  foglaltak  alapján  -  a  Magyar 
Élelmiszerbank  Egyesület  által  megküldött  együttműködési  megállapodás 
meghosszabbítására vonatkozó dokumentum aláírására. 

Felelős: polgármester, és a 2. és 3. pontok esetében a jegyző is
Határidő: 1-3., 5. pontok esetében: 2012. február 16.

4. pont esetében: 2012. december 31. 
6. pont esetében: 2012. február 27.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási  Iroda,  Pénzügyi  Ügyosztály,  Szervezési  és  Üzemeltetési  Ügyosztály, 
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Kisfalu Kft.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport 
Alapítvány Szenvedélybetegekért szervezettel
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
66/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1.  az  önkormányzat  kulturális  közszolgáltatási  feladatainak  ellátása  érdekében  - 
pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül - együttműködési megállapodást köt a Megálló 
Csoport  Alapítvány  Szenvedélybetegekért  szervezettel  (székhely:  1084  Budapest, 
József  utca.  49.,  nyilvántartási  száma:  9431),  az  előterjesztés  4.  számú  melléklete 
szerinti tartalommal a TÁMOP-1.4.1-11/2 pályázat megvalósításának idejére.

2. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda
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Napirend 5/6. pontja
► Javaslat  együttműködési  szándéknyilatkozat  aláírására  az  Esélyt  a 

Kibontakozásra – Kulturális és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
67/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1. támogatja az önkormányzat kulturális közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében 
- pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül - az Esélyt a Kibontakozásra – Kulturális és 
Szociális Alapítvány (képviselője: Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonardo da 
Vinci  utca.  43/B.,  nyilvántartási  száma:  9599.)  TÁMOP-1.4.1-11/2  –  „Vágj  bele” 
projekt - pályázaton való részvételét.

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda

6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
68/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező „Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési 
és  Beszerzési  Szabályzata”  című  szabályzatot,  mely  hatályos  2012.  február  20. 
napjától.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szabályzat aláírására.

Felelős:  polgármester
Határidő: 2012. február 20.
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A  68/2012.  (II.  16.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend 6/2. pontja
Javaslat a 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
69/2012. (II. 16.) 17 IGEN  0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 2012. évi közbeszerzési tervet és felkéri 
a polgármestert annak aláírására.

2. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az 1. pont szerinti terv honlapon történő 
megjelentetéséről intézkedjen.

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

Határidő: 1. pont esetén 2012. február 16.
    2. pont esetén 2012. február 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend 6/3. pontja
Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatalnál  közszolgálati  jogviszonyban  állók 
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  rendelet  elfogadására  és  a 
Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
70/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére a cafetéria-juttatás során biztosított 
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával az OTP Bank Nyrt-t bízza meg. 
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2. az. 1. pont alapján felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére és megkötésére. 

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. március 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  14/2012.  (II.23.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
POLGÁRMESTERI  HIVATALNÁL  KÖZSZOLGÁLATI  JOGVISZONYBAN 
ÁLLÓK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 6/4. pontja
Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
71/2012. (II. 16.) 18 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2012. február  20.  napjától  a Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság tagjává Szilágyi 
Melinda (FIDESZ-KDNP) helyett Kocsis Attilát (FIDESZ-KDNP) választja meg.

2. 2012. február 20. napjától a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává Máté András (FIDESZ-
KDNP) helyett Szilágyi Melindát (FIDESZ-KDNP) választja meg.

3.  felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon a  személyi  változások  átvezetéséről  a  szükséges 
nyilvántartásokon.

Felelős: 1., 2. pont esetén polgármester
3. pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: 2012. február 20.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2012. (II.20.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 19/2009. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Képviselői kérdések:

Dudás Istvánné
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Biztos, hogy mindenki tapasztalta, hogy ezen a 
héten egy nagyon érdekes és furcsa esemény zajlott a Polgármesteri Hivatalban, mégpedig 
egy úgynevezett „Képviselői Nyílt nap”. Én ennek az ötletgazdájának, Rimán Edinának, az 
ötletért  és a lebonyolításért  szeretnék a magam részéről köszönetet  mondani,  és szeretném 
megköszönni a Hivatalnak is, azt a fantasztikusan magas szakmai hozzáállását és a türelmét, 
amivel  tájékoztattak  bennünket,  képviselőket  sokszor  olyan  munkáról,  amire  nincsen 
rálátásunk, vagy nincsen ismeretünk. Úgyhogy én még egyszer köszönöm azt a lehetőséget, 
hogy ilyen eseményben részt vehettem. Köszönöm szépen.

Rimán Edina
Köszönöm szépen. Azért azt szeretném elmondani, hogy ez nem az én ötletem volt. Ezt a 
Hivatal  apparátusa  közösen találta  ki,  ugyanis  a  tavalyi  képviselői  elégedettség-mérés  azt 
mutatta, hogy nem ismerik a képviselők olyan behatóan a Hivatal működését, mint ahogy ez a 
munkájukhoz szükséges lenne,  ezért  döntött  úgy a Hivatal,  hogy akkor vezessük be,  vagy 
próbáljuk ezt meg, hátha sikeres lesz, és ha van rá igény, akkor a továbbiakban is tudjuk ezt  
folytatni esetleg más ügyekben is. Köszönöm szépen.

Molnár György
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselőtársaim! Korábban szóban már 
jeleztem,  hogy a képviselői  mandátumomról  le  fogok mondani.  A képviselők  jogállásáról 
szóló törvény szerint ezt többféleképpen meg lehet tenni. Többek között a Képviselő-testület 
ülésén, szóban. Most szeretném ezt az alkalmat  erre fölhasználni,  hogy bejelentsem, hogy 
február 29-ével, tehát e hónap végével képviselői mandátumomról lemondok. És ahogy itt a 
Polgármester úr utalt a korlátlan időkeretre és azért ma már sokat beszéltem és még egy picit  
fogok, ha nem is korlátlanul, de veszem magamnak azt a bátorságot, hogy egy pár percben 
néhány  gondolatomat  és  tapasztalatomat  –  ennek  kapcsán  –  megosszam  Önökkel.  Azt 
előrebocsátom,  hogy  a  lemondásomnak  kizárólag  magántermészetű  okai  vannak.  Sikerült 
annál több feladatot magamra vállalnom, mint amennyit jó egészségben végig tudok csinálni, 
tehát a dolognak nincs politikai, vagy egyéb tartalma. De azért pár politikai tapasztalatot is 
levonnék. Pár ilyen nosztalgikus megjegyzéssel kezdeném. A jelenlévők közül én vagyok itt 
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legrégebben képviselő, ’94 óta körülbelül, volt 4 év szünet, tehát az időtartam rekordot azt 
hiszem csak megosztva  tartom.  És ahhoz,  hogy egyáltalán  képviselő lettem,  alapvetően  a 
Józsefváros  iránti  szenvedély  vezetett.  Itt  születtem,  éltem egész  életemben,  jártam ki  az 
összes  iskoláimat  és  azt  láttam,  hogy a  kerület  állapota  romlik.  Elindult  egy gettósodási 
folyamat. Akkor azt a célt tűztem ki magam elé, hogy valami picit megpróbálni hozzájárulni 
ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon, megforduljon. Ez a szenvedély persze nem múlt el, 
majd más formában igyekszem kiélni és mindenkitől, akit ennek a szenvedélynek a hevében 
valamikor  vitában  megbántottam,  azoktól  elnézést  kérek.  Ugyanakkor  azt  némi 
szomorúsággal állapítom meg, hogy ez a fajta szenvedély ez sokakból hiányzik, akik a kerület 
életében részt vesznek. Én azt javasolnám minden politikai erőnek, azon igyekezzenek, hogy 
ez mennél erőteljesebb legyen. Ugyanakkor nagyon sokakban – és ez is teljesen független a 
politikai  irányultságtól  –  megvan  ez  a  szenvedély.  Én  igyekeztem  a  munka  során  nem 
politikai szempontok szerint mérlegelni azt, hogy hogyan, kivel, milyen módon tudok együtt 
dolgozni.  Ennek  során  végig  alapelvem  volt  egyfajta  alapszimmetria,  hogy  csak  olyan 
előterjesztést  bíráljak,  amivel  akkor  sem értenék egyet,  ha én lennék az előterjesztője,  és 
fordítva,  akkor  javasoljak  valamit,  ha  nem csak  ellenzéki,  hanem többségi  pozícióban  is 
ugyanezt tenném. Én arra biztatnék mindenkit - szerintem ez egy gyümölcsöző nézőpont – 
hogy  próbálkozzon  meg  azzal,  hogy  ilyen  módon  politizálni.  És  hát  éppen  ezért  nem is 
politikai  szempont  szerint  szoktam  értékelni  az  embereket,  én  itt  a  szakmai  munka 
fontosságára  szeretném fölhívni  a  figyelmet,  hogy a szenvedély  mellett  időráfordításra  és 
energiaráfordításra van szükség. Az egyik ok éppen amiért lemondok, hogy a saját mércém 
szerint ezt nem tudtam olyan mértékben megtenni már, hogy azt helyesnek gondoltam volna, 
de  megint  csak  arra  biztatnék  másokat  is,  hogy  talán  egy  picit  több  energiát  érdemes 
belefektetni ebbe a dologba, mert megéri. Sok vitát folytattunk itt és ezeknek a vitáknak egy 
része rossz szájízt, rossz érzéseket hagyott bennem. Majd a jót a végére hagyom, hogy meg 
legyen  a  dolognak  az  íve.  Nagyon  szomorúan  nézem  azt,  hogy  ma  Magyarországon  a 
vitáknak a hangneme eldurvult és eldurvul, és a szót értés egyre nehezebb, ahogy a hatalmi 
gőg helyettesít érveket. És hogy egyre képtelenebbek vagyunk a párbeszédre. Itt is szomorúan 
tapasztaltam  alkalmanként,  hogy  az  érvelésben  az  „argumentum  ad  hominem”  -  amikor 
aszerint érvelek, hogy ki mondja, nem aszerint, hogy mit mond - üti fel a fejét, szerintem ez 
nem jó és érdemes volna kerülni. Voltak nagyon jó és konstruktív vitáink is. Voltak olyan 
kérdések, amelyekben nagyon nagyok voltak a nézetkülönbségeink. Én ebből kettőt emelnék 
ki, amiről mind a kettőről azt gondolom, hogy súlyos hiba volt. Az egyik a hajléktalanügy – a 
hajléktalanügynek az egyik fele, nyilván nem a LÉLEK-Program – a másik az a „Munkáért - 
lakhatást-program”-nak az ignorálása.  Azt érteni vélem, hogy az elsőből már nem nagyon 
lehet visszamenni, bár szerintem erre is volna mód. A másodikat azért továbbra is ajánlanám 
és  azért  gondoltam,  hogy  ezt  ezek  között  a  keretek  között  teszem meg,  mert  nem azért 
javasoltuk, hogy itt most folyjék egy politikai vita egy népszerű ügyben, hanem azért, mert azt 
gondolom, hogy ez a társadalmi kohézió szempontjából egy végtelenül fontos dolog volna. Én 
azt sem tartom helyesnek – és szintén a párbeszéd elutasításának jelét látom abban – hogy 
mondjuk, a mai  ülésen sem sikerült  erről az Alkotmánybíróság által  is  problémásnak ítélt 
rendeletről vitatkozni, ez szerintem nem jó, de még akkor sem, hogyha nem értünk egyet és 
nagyjából előre lehet tudni, hogy mi egy ilyen vita végeredménye. Hozzáteszem, hogy ez a 
fajta párbeszéd-hiány nem csak a többséget illeti,  és itt most az országról beszélek, nem a 
helyi önkormányzatról, jellemez szinte minden politikai erőt, szerintem ez nagyon nagy baj. 
Éppen ezért annak viszont kifejezetten örülök, hogy itt a helyi önkormányzatban, az általam 
előbb elmondott  problémák ellenére,  ez a párbeszéd egy nagyságrenddel  jobban működik, 
mint ahogy az országban. Azt gondolom, hogy sok szempontból ez a hely kivételes ebben az 
értelemben. Nyilván szerepet játszik a Józsefváros iránti közös szeretet, ez egészen biztos. És 
azt  gondolom,  hogy számos olyan pozitív  példa van, ami szerintem nagyon kevés  helyen 
fordul elő. Hogy nagyon messzire ne menjek, a mai ülésen a lakbérrendszerről közösen tett  
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előterjesztés és az emögött  lévő közös munka, ahol sikerült.  Még emlékszem arra, amikor 
ezeket a javaslatokat először megtettem, egy évvel ezelőtt,  vagy ezeknek egy részét.  Még 
viszonylag  egymástól  távoli  álláspontokat  még  sikerült  közel  hozni,  és  valamennyi 
szempontot  mérlegelve  egy egységes  álláspontot  kialakítani,  ezt  nagyon fontosnak tartom. 
Ahogy fontosnak tartom azt is,  hogy a gazdálkodás kérdéseit  én úgy látom, hogy sikerült 
teljesen tökéletesen politikamentessé tenni, ami nagyon helyes dolog, hiszen nincs is köze a 
politikához.  Én  mindenkinek  köszönöm,  az  ebben  mutatott  együttműködést.  Én  azt 
javasolnám, hogy ezen az útvonalon érdemes továbblépni és előrelépni. Szeretnék még egy 
pár szót szólni a Hivatalról, és ebbe most beleértem az önkormányzat körüli intézményeket is, 
Kisfalut  és  minden  egyebet.  Itt  a  munkám során  rengeteg  segítséget  kaptam nagyon  sok 
embertől,  amit  köszönök.  Az  az  általános  megfigyelésem  az  önkormányzati  apparátus 
munkájával kapcsolatosan, hogy ennek az irányítása nagyon gyakran - és itt említettem, hogy 
Edina lesz az általam ismert 8. jegyző - itt a kerületben nagyon gyakran érvényesült olyan 
igény,  hogy  a  hivatalnok  parancsra  dolgozzon.  Nekem  az  a  megfigyelésem,  hogy  ez  a 
mentalitás  megöli  a  kreativitást.  Nagyon  sok kreatív  ember  dolgozik  itt.  Ha arra  vannak 
ösztönözve,  hogy  problémát  oldjanak  meg,  akkor  valószínűleg  hatékonyabban  tudnak 
dolgozni, mint hogyha az ösztönzés arra szól, hogy végrehajtsak valamit, amibe nem tudtam 
beleszólni.  Én  azt  ajánlom,  hogy ezeket  az  energiákat  mindenki  igyekezzen  maximálisan 
kihasználni.  Akkor  még  egyszer  köszönöm  mindenkinek  az  eddigi  közös  munkát,  és  a 
kerületben élők érdekében további jó munkát és sok sikert kívánok! Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük  szépen  Képviselő  úr  szavait.  Azon  kevesek  közé  tartozik,  aki  engem  még 
lemondása után is vitára tudna késztetni, de tán méltatlan lenne. Maga a vita – az érdemi vita 
–  nagyon  fog  számomra  hiányozni.  Nyilván  az  embert  pallérozza,  hogyha  van  egy  jól 
felkészült ellenzéki képviselő, aki bármikor lecsaphat. Éppen ezért a magam részéről, mint 
pártpolitikus természetesen örülünk, hogyha az ellenzéki pártokból a nagyon nívós képviselők 
lemondanak,  mint  önkormányzat  viszont  nem örülünk  neki.  Nyilván  a  politikában  sosem 
fogunk egyetérteni  Képviselő úrral,  ugyanakkor  azt  meg  kell  hogy erősítsem – szerintem 
Alpolgármester úr is megerősítheti – hogy önkormányzati szakmai ügyekben nagyon jól és 
nagyon hatékonyan tudtunk Képviselő úrral együtt dolgozni. Ráadásul olyan – hogy mondjam 
–  hangnemben,  amiben  nemhogy  a  meg  nem  hallgatás  nem  került  elő,  nemhogy 
ellenségeskedés  előkerült,  hanem még  egyáltalán  a  politika  sem került  elő.  Ekképpen  én 
szakmai  értelemben  Képviselő  úr  munkáját,  meg  az  önkormányzatért  végzett  munkáját 
maximálisan  elismerem.  Én  azt  is  tudom,  hogy  egy  nagyon  „vészviharos  időben”  volt 
képviselő  korábban.  Annak  örülök,  konszolidációra  utaló  rövidke  nagyon  nyúlfarknyi 
véleményét  azért  elmondta  és  picit  ezt  betudjuk  a  saját  sikerünknek  is  és  örülünk,  hogy 
legalább ennyivel  hozzájárulhattunk az Ön pályafutásához,  hogy mondjuk lemondása előtt 
már  azt  kimondta,  hogy  mondjuk  ilyen  szempontból  már  a  VIII.  kerületi  Józsefvárosi 
Önkormányzat jobb hely, mint az országos átlag. No de azért azt tisztázzuk, hogy most nem 
gyászbeszédet  tartunk, most  azért  Képviselő úr itt  van köztünk. Lemond a mandátumáról, 
ettől függetlenül én nagyon bízom benne, hogy politika-függetlenül, én nagyon bízom benne, 
hogy politika-független szakmai javaslattal segíti tovább a munkánkat, azt nem szeretnénk, 
hogy az MSZP munkáját is segítse. Ezt kifejezetten kérjük és természetesen akárhogyan is 
van,  Képviselő  úr  nemcsak  az  eddig  eltöltött  életpályáját,  munkáját,  szakmáját  tekintve, 
hanem – hogy mondjam – emberközeli mivoltát is - ami nálunk, politikusoknál egyre ritkább, 
ezzel  egyetértek  -  megbecsülve,  én  azt  mondhatom,  hogy  kerületünknek  megbecsült 
polgáraként tartjuk nyilván, azzal együtt, hogy még egyszer mondom, politikailag soha nem 
fogunk egyetérteni, Képviselő úr. Úgyhogy én a magam részéről is köszönöm az Ön munkáját 
és  a  magam  részéről  is  méltatlan  lenne  tényleg  ennél  tovább  most  tartalmi  vitába 
belebonyolódni az előbb elhangzottaknak kapcsán, ezt külön egy, mondjuk ahová Komássy úr 
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jár, az Ádám étteremben egy sör mellett  esetleg folytathatjuk. Én szeretném megköszönni 
nemcsak ezt a ciklust, nemcsak ezt a másfél évet, amit együtt dolgozhattunk, hanem a néhány 
évet is, amit a kerület érdekében tett. Akkor mi még nem ismertük egymást és azt gondolom, 
hogy azért a politika nem létezik egyfajta emberi korrektség nélkül és ez Önben maximálisan 
megvan, úgyhogy további sikereket és a szakmájában jelentős eredményeket és kicsit több 
időt és jó egészséget kívánok Képviselő úrnak!

Budapest, 2012. február 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

__________________

Dr. Szabó Orsolya 

       aljegyző
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A jegyzőkönyvi kivonatot készítették:

Bodnár Gabriella

Szervezési Csoport - csoportvezető

Vidákné Csébi Tímea

Szervezési Csoport - ügyintéző
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