
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 22-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 1. rendkívüli üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
89/2012. (III. 22.) 14 IGEN 1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  5/3.  „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  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
90/2012. 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

1. Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  előirányzat  módosításra  az  intézmények  közötti  szakmai 
munkaközösségek,  valamint  a  reklám-  és  sajtóügynöki  tevékenység 
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költségeinek biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Szociális  Bérlakás  Program  /  Öt  ház  garanciális  helyzetével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2. Javaslat  az  Európa  Belvárosa  Program  /  Költségátcsoportosítás  és 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  jövőbeli  működésével 
kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH Nkft. ügyvezető igazgató 

2. Javaslat  a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Kft „va” korrigált nyitó mérlege
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Szkladányi Sándor – végelszámoló
                     Bozsik István Péter – végelszámoló

4. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5. Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

6. Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Városfejlesztési  Önkormányzati  Társulás  megszüntetésére  vonatkozó 
megállapodás jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. 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 

3. Javaslat  „a  helyi  építészeti  és  műszaki  tervtanács  létrehozásáról  és 
működési  rendjéről”  szóló  51/2011.  (IX.19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  közétkeztetési  szolgáltatás 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  óvodákban  és 
iskolákban  ellátottak  étkezési  térítési  díjáról  szóló  69/1997.(XII.29.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 
térítési  díj  fizetés  kötelezettségről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

4. Javaslat  az  iskolák  és  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

5. Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött 
szerződés felbontására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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6. Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

7. Javaslat az Ovi-Sport Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

2. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  által  ellátott  feladatok  csökkentésére, 
valamint  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:  Sántha Péterné - alpolgármester 

Egry Attila - alpolgármester

Tájékoztatók

• Tájékoztató  a  NEFMI-vel  kötött  támogatási  szerződésben,  a  LÉLEK-
Programhoz kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

• Tájékoztató  a  Képviselő-testület  által  megszabott  határidőben  el  nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző
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1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend 1/1. pontja
Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
91/2012. (III. 22.) 14 IGEN  0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok elbírálásra 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre.

2. az 1. pont szerinti bírálóbizottság tagjai:

- Dr. Sánta Zsófia

- Dr. Kerényi Géza

- Juhász Kornél

- Dr. Varga Judit

- Dr. Botos Gyöngyvér

3. a bírálóbizottság tagjai megbízási díjazásban részesülnek. A megbízási díj összege 2012. 
április 1. napjától 2012. december 31-ig az alábbiak:

- rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/fő/hó + járulék,

- bírálat esetén 120.000,- Ft/fő/hó + járulék.

4. felkéri a polgármestert a bírálóbizottság tagjaival kötendő megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén 2012. március 22.

4. pont esetén 2012. március 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
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A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
92/2012. (III. 22.) 15 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú határozatokat 
az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:
    04-1693/2/2012.
    04-4763/2012.
    04-2970/2/2012.
    04-698/3/2012.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

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

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  előirányzat  módosításra  az  intézmények  közötti  szakmai 
munkaközösségek,  valamint  a  reklám-  és  sajtóügynöki  tevékenység 
költségeinek biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
93/2012. (III. 22.) 15 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1./ 
a./ a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költségére 5.702,3 e Ft-ot 

biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  az  Önkormányzat  kiadás  11108-02  cím  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal megemeli.

b./ a KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési felügyeleti 
szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 161,5 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

c./  a  Katica  Bölcsőde  és  Napközi  Otthonos  Óvoda  60100-13  cím  bevételi  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 27,6 e Ft-tal 
megemeli  a  2012-es  naptári  évben  működő  kerületi  munkaközösségek  éves  költsége 
címén.

d./ a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi  működési felügyeleti  szervi támogatás 
előirányzatát  930,8  e  Ft-tal,  a  kiadási  személyi  juttatás  előirányzatát  302,4  e  Ft-tal, 
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munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 73,5 e Ft-tal, dologi 
előirányzatát  554,9  e  Ft-tal  megemeli  a  2012-es  naptári  évben  működő  kerületi 
munkaközösségek költsége címén.

e./  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola  71500-03  cím  bevételi  működési  felügyeleti  szervi 
támogatás  előirányzatát  1.399,6  e  Ft-tal  megemeli  és  a  kiadási  személyi  juttatás 
előirányzatát  410,2  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulás 
előirányzatát 99,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 889,7 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári 
évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

f./  a  Vajda  Péter  Ének–zenei  Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.006,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi 
juttatás  előirányzatát  306,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális 
hozzájárulás előirányzatát 74,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 626,5 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

g./  a  Molnár  Ferenc  Magyar–Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  71500-05  cím 
bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.110,9 e Ft-tal, a kiadási 
személyi juttatás előirányzatát 780,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás előirányzatát 189,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.140,6 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

h./  a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  működési  felügyeleti  szervi 
támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli a 2012-es 
naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

2./ a  Józsefváros  újsággal  kapcsolatos  reklámtevékenység,  hirdetés  szervezés  díjazására  
254  e  Ft-ot  biztosít,  ennek  érdekében  az  Önkormányzat  kiadás  működési  céltartalék 
11107-01-es cím, ezen belül az általános tartalék előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti, a 
bevétel  11103  cím intézményi  működési  bevétel  –  áfa  visszaigénylés  –  előirányzatát 
megemeli 54 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát 254 e Ft-
tal megemeli.

3./ a  Józsefváros  újsággal  kapcsolatos  sajtóügynökségi  tevékenység,  rovatvezetés, 
tudósítások  készítése,  újságírás  feladat  ellátásra  az  Önkormányzat  kiadás  11103  cím 
dologi  előirányzatot  350  e  Ft-tal  csökkenti,  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11103  cím 
munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulás  előirányzatát  ugyan  ezen 
összeggel megemeli.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén 2012. március 22.

4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
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Javaslat  a  Szociális  Bérlakás  Program  /  Öt  ház  garanciális  helyzetével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
94/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Önkormányzat és a H-OKT Kft. között létrejött Lakóingatlan adásvételi 
szerződés  alapján  megépült  öt  ház  –  Magdolna  u.  33.,  József  u.  47.,  Orczy  út  33., 
Vajdahunyad u. 23. és Práter u. 30-32 – tekintetében nem fogadja el a H-OKT Kft. készre 
jelentését. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Bp. VIII. József u. 47. sz., a Bp. VIII. Orczy út 31. sz. és a 
Bp. VIII. Magdolna u. 33. sz. alatti épületek fennmaradt garanciális javításait a Rév8 Zrt-
vel egyeztetve mérje fel és azokat a lehívott bankgarancia terhére végezze el az alábbiak 
figyelembe vételével:

Épület Lehívott bankgarancia összege
József u. 47. 500 000.- Ft
Orczy út 31. 500 000.- Ft
Magdolna u. 33. 500 000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

3. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIII. Vajdahunyad u. 23. sz. 
alatti társasházzal az alábbiak figyelembevételével:

a.) A társasház garanciális javításainak elvégzésére a Józsefvárosi Önkormányzat vissza 
nem térítendő  támogatás  formájában,  az  Önkormányzat  által  lehívott  bankgarancia 
terhére, 1 500 000.- Ft-ot biztosít.

b.) A társasház köteles az elvégzett munkákról tételes elszámolást benyújtani.

c.) A társasház a  jövőben az Önkormányzat felé, az épületben lévő garanciális jellegű 
problémákkal kapcsolatban lemond mindennemű követeléséről.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: a.) b.) pontok esetén: 2012. augusztus 31.

     c.) pont esetén: 2012. június 30.

4. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIII. Práter utca 30-32. sz. 
alatti társasházzal az alábbiak figyelembevételével:
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a.)A társasház garanciális javításainak elvégzésére a Józsefvárosi Önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatás formájában, az Önkormányzat által lehívott bankgarancia 
terhére, 4 500 000.- Ft-ot biztosít.

b.) A társasház köteles az elvégzett munkákról tételes elszámolást benyújtani.

c.)A társasház a  jövőben az Önkormányzat  felé,  az épületben lévő garanciális  jellegű 
problémákkal kapcsolatban lemond mindennemű követeléséről.

Felelős:  Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: a.) b.) pontok esetén: 2012. augusztus 31.

     c.) pont esetén: 2012. június 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontokban foglaltakról tájékoztassa a H-OKT Kft-t. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Rév8 Zrt.,  Gazdálkodási 
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 3/2. pontja
Javaslat  az  Európa  Belvárosa  Program  /  Költségátcsoportosítás  és 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
95/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  az  Európa  Belvárosa  Program  kapcsán  költség 
átcsoportosítást kezdeményez a Pro Régió Kft. felé annak figyelembe vételével, hogy 
az egyes projektelemeken az alábbi költségek kerüljenek elszámolásra. 

Tag neve Feladat A  feladatra  jutó 
elszámolható költség 
összege

A  feladatra  jutó 
támogatás összege

1. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Városkép  projektelem 
lebonyolítása

53.978.751 40.484.063

2. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Örökségvédelem 
projektelem 
lebonyolítása

584.431.405 449.895.294

3. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Közterület  projektelem 
lebonyolítása

791.992.420 332.082.422
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4. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Speciális  Piacok 
projektelem  részbeni 
lebonyolítása

18.047.488 4.511.872

5. Bárka 
Józsefvárosi 
Színházi-  és  Kul-
turális  Nonprofit 
Korlátolt  Fele-
lősségű Társaság

Speciális  Piacok 
projektelem  részbeni 
lebonyolítása

30.138.211 7.534.553

6. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Belső-Józsefvárosi 
szolgáltatási  környezet 
kialakítása  projektelem 
lebonyolítása

84.394.000 21.098.500

7. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Promóció  projektelem 
lebonyolítása

12.920.000 6.460.000

8. Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Projektmenedzsment 
feladatok  teljes  körű 
ellátása

60.761.000 36.064.084

Mindösszesen 1 636 663 275 898 130 788

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

2. felkéri  a  Rév8  Zrt-t  a  határozat  1.  pontja  alapján  a  költség  átcsoportosításhoz 
szükséges  Támogatási  Szerződésmódosítás  iránti  kérelem  összeállítására  és  a  Pro 
Régió Kft. felé történő benyújtására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője
Határidő: 2012. április 6.

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti támogatási szerződésmódosítás iránti 
kérelem és mellékleteinek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 6. 

4. amennyiben  a  Pro  Régió  Kft.  elfogadja  a  2.  pont  szerinti  támogatási 
szerződésmódosítás iránti  kérelmet,  felhatalmazza a polgármestert  a Pro Régió Kft. 
által elfogadott Támogatási Szerződésmódosítás és mellékleteinek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződésmódosítás Pro Régió Kft. által történő elfogadását 
követően. 

5. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Bárka 
Józsefvárosi  Színházi-  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel  kötöttt  Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  módosítását  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 6. 

A döntés  végrehajtását  végző szervezeti  egység: Rév8 Zrt.,  Gazdálkodási  Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  jövőbeli  működésével 
kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH Nkft. ügyvezető igazgató 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
96/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.1. elfogadja a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (JKH Nkft.) ügyvezetőjének a 
javaslatát, arra vonatkozóan, hogy a Zászlógyűjteményt április, május, június hónapra 
finanszírozza. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a 
Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát  1.291,8 e Ft-tal  csökkenti  és 
ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

1.2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Zászlógyűjteménnyel kapcsolatos végleges állásfoglalását 
a 2012. júniusi első képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: 1.1. pont esetén polgármester
  1.2. pont esetén JKH NKft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 1.1 esetén 2012. március 22.
    1.2. esetén a Képviselő-testület 2012. június havi első ülése

2. a  nyári  napközis  tábor  új  helyszínéül  a  Kesztyűgyár  Közösségi  Házat  jelöli  meg,  a 
Dankó utca 18. és a Homok utca 7. sportudvar, valamint az Orczy-park használatával, 
továbbá 4.772,0 e Ft fedezetet  biztosít  a program sikeres megvalósításához.  Ezért az 
Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola 
homlokzatfelújítás előirányzatát 4.772, e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11805 cím működési  célra  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre  előirányzatát 
ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

3. a JKH NKft-nél megnövekedett feladatok miatt a működési költségekre 2012. április 1-
től  3479,4  e  Ft-ot  biztosít.  Ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítás 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 3.479,4 e 

12



Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott 
pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

4. a JKH NKft. ügyvezetői bérét 2012. április 1-től havi bruttó 500,e Ft-ban állapítja meg, 
felkéri a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. Ezért az Önkormányzat 
kiadás  11601  cím  felújítás  előirányzatán  belül  a  Práter  Általános  Iskola 
homlokzatfelújítás előirányzatát 925,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11805 cím működési  célra  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre  előirányzatát 
ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

5. a 81/2012. (III.  03.)  számú határozat  4.1) pontjában foglaltakat  kiegészíti,  és ezzel 
egyidejűleg  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
közfoglalkozatásának  önrész  költségeit  a  2012.  évi  közfoglalkoztatás  bérek  és 
járulékainak önrész keretösszegéből újabb 228, e Ft -ot biztosít a feladatellátásra, ezért 
az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  a 
közfoglalkoztatás  bér  és  járulékainak  önrészelőirányzatát  228,  e  Ft-tal  csökkenti  és 
ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

6. felkéri a JKH NKft. ügyvezetőjét, hogy a határozatban foglaltak alapján a Támogatási 
szerződések  módosítását  készítse  el,  valamint  felkéri  a  polgármestert  a  Támogatási 
szerződések módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

7. felkéri a JKH NKft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosításának benyújtására 
2012. május 2-ig.

Felelős: JKH NKft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. május 2.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Pénzügyi  Ügyosztály,  Gazdálkodási 
Ügyosztály, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Napirend 4/2. pontja
Javaslat  a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
97/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 
többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1.1.  a  Bárka Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.  részére  2012.  április  havi 
fizetőképességének,  továbbá  működésének  biztosítására  10.000.000,-  Ft  összegű  2012. 
november  30-ai  lejáratú  tagi  kölcsönt  nyújt.  A  kölcsön  fedezete  az  éven  belüli  lejáratú 
kölcsön visszafizetése.

1.2.  az  1.1.  pont  alapján  elfogadja  az  előterjesztés  1  sz.  melléklete  szerinti  tagi 
kölcsönszerződést. 

1.3. felkéri a polgármestert az 1.2. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására.

1.4.  az  1.1.  pontban  foglaltak  miatt  az  Önkormányzat  bevételi  11802  cím  kölcsönök 
előirányzatán belül a működésre nyújtott  kölcsönök megtérülése előirányzatát  és a kiadási 
11802  cím  kölcsönök  előirányzatán  belül  a  működési  kölcsönök  nyújtása  előirányzatát 
10.000,0 e Ft-tal megemeli.

2.  A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban 
foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő:  1.1.-1.4. pont esetén 2012. március 21.

2. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Pénzügyi 
Ügyosztály, Bárka Nonprofit Kft

Napirend 4/3. pontja
Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Kft „va” korrigált nyitó mérlege
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Szkladányi Sándor – végelszámoló
                     Bozsik István Péter – végelszámoló

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
98/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy:

1./ elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért  és Köztisztaságáért  Szolgáltató Egyszemélyes 
Nonprofit  Kft.  „va”  előterjesztés  mellékletét  képező  2011.  07.  01.  fordulónappal  készült 
Egyszerűsített éves beszámoló Korrigált végelszámolási nyitómérlegét, és a Korrigált nyitó 
eredmény-kimutatást,  –  40  023  ezer  forint  (veszteséggel),  138  681  ezer  forint  egyező 
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mérlegfőösszeggel és – 7 578 ezer forint (negatív érték) saját tőke értékkel. A 40 023 ezer 
forint mérleg szerinti veszteség az eredménytartalékkal szemben kerül elszámolásra.

2./ Elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes 
Nonprofit Kft. „va” előterjesztés mellékletét képező Független könyvvizsgálói jelentést.

3./ Visszavonja az 55/2012. (II.16.) Kt. határozat 1./ pontjának utolsó mondatát. 

4./ Módosítja az 55/2012. (II.16.) Kt. határozat 3./ pontjának első mondatát a következőre: 

A végelszámolás 2012. évi költségeire  18.422.000,- Ft összegű költségkeretet  állapít  meg, 
továbbá  a  pénzmaradványból  fennmaradó  7.578.000,-  Ft-ot  a  Végelszámolási  korrigált 
nyitómérlegben  kimutatott  negatív  saját  tőke  feltöltésére,  pótbefizetésként  teljesíti  a 
Józsefváros Közbiztonságáért  és Köztisztaságáért  Szolgáltató Egyszemélyes  Nonprofit  Kft. 
„va” részére. 

5./  Visszavonja  a  76/2012.  (III.01.)  Kt.  határozat  1.  pontjában  elfogadott  Támogatási 
szerződést és annak 1. számú mellékletét.

6./ Elfogadja a jelen előterjesztéshez csatolt Támogatási szerződést és a Támogatási szerződés 
1. számú mellékletét.

7./ Tudomásul veszi a 2012. február 29-ei fordulónappal elkészített közbenső egyszerűsített 
mérleg és eredmény-kimutatás információ tartalmát.

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: 1-7. pont esetében azonnal

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefváros  Közbiztonságáért  és 
Köztisztaságáért  Szolgáltató  Egyszemélyes  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  „va” 
végelszámolója, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 4/4. pontja
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
99/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
1. 1. elfogadja. az előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerint a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  Alapító  okiratának  módosítását  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát.

1.2.  felkéri  a  polgármestert  Alapító  okiratának  módosítás  és  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására

16



1.3.  felkéri  az  ügyvezetőt,  hogy  a  Fővárosi  Bíróság,  mint  cégbíróság  felé  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

2.1. elfogadja az előterjesztés 3-4. sz. melléklete szerint a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  által  Közszolgáltatási  szerződésének  módosítását  és  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási szerződést

2.2. felkéri  a polgármestert  Közszolgáltatási  szerződésének módosítás és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási szerződés aláírására.

3.1. a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. április havi 
működése érdekében 8.000.000,- Ft támogatást nyújt. Fedezete a 2012. évi költségvetésben 
biztosított.

3.2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti  Támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős:1.1-1.2; 2; 3. pontok polgármester, 1.3 pont JKS ügyvezetője
Határidő: 1,1; 2.1; 3.1 pontok azonnal, 1.2; 2.2; 3.2 pontok 2012. március 30; 1.3. pont 30 
napon belül  

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft

Napirend 4/5. pontja
Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
100/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beterjesztett a 2012-es évre szóló lakásgazdálkodási 
koncepció  irányelveit,  az  üres  és  várhatóan  megüresedő  lakások  bérbeadási  jogcímére 
vonatkozóan az alábbi pontok szerint elfogadja, és azok megvalósításáról dönt.

1.) A 2012. évben az üres és várhatóan megüresedő lakások elsősorban a Képviselő-testület 
által  meghatározott  projektek  határidőben  történő  megvalósulásának  érdekében,  az 
érintett épületekből történő kihelyezési feladatokkal összefüggő bérbeadásra kerüljenek 
felhasználásra.

2.) Az önkormányzati tulajdonú, rossz (életveszélyes) műszaki állapotú épületek, 2012. évre 
előirányzott  és  tervezett  bontása  alapján  megnyíló  elhelyezési  kötelezettségek 
teljesíthetőségének  érdekében  14  db  lakás  kerüljön  bevonásra,  a  100%-ban 
önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakásállomány terhére. 

3.) Pályázat útján történő bérbeadás az alábbi kiírás szerint: 

3.1. 2012.  március  30.  -  2012.  május  2.  között lakáspályázatot  ír  ki  felújítási 
kötelezettség vállalásával, 1 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog 
biztosításával a határozat mellékletét  képező tartalommal a Józsefváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, az önkormányzati feladat- és 
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hatásköröket  jogszabálynál  fogva  ellátó  személyek,  a  Józsefvárosi  Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozói részére, akik a pályázat 
kiírásakor legalább 3 éve az adott szerv alkalmazásában állnak, az alábbiakban felsorolt 
és  megnevezett  5  darab  bérlakás  terhére.  A  jelentkezési  lap  értékesítéséből  befolyt 
bevétel a Kisfalu Kft. bevételét képezi.

1. Budapest, VIII. Kőris u. 10/a. I/4. 1 szoba 34,80 m2 komfortos
2. Budapest, VIII. Práter u. 55. III. 25. 2 szoba 69,14 m2 komfortos
3. Budapest, VIII. József körút 48. II/12. 3 szoba + hall 95,83 m2 komfortos
4. Budapest, VIII. József u. 41. I/8. 1,5 szoba 53,20 m2 félkomfortos
5. Budapest, VIII. Magdolna u. 12. II/38. 1 szoba 36,00 m2 komfortos.

3.2. 2012.  II.  félévben  széleskörű  pályázat  felújítási  kötelezettség  vállalásával, 
költségelvű  bérleti  díj  megfizetése  mellett.  Pályázati  körben  bevonásra  kerül  a 
végrehajtási  szakaszban  lévő,  józsefvárosi  devizahitelesek  köre,  melyre  15  db  lakás 
kerüljön  kijelölésre  a  100  %  önkormányzati  tulajdonban  lévő  épületekben  található 
lakásállomány terhére.

Lakáspályázat  abban az  esetben  kerüljön  kiírásra,  amennyiben  az  arra  felhasználandó 
üres lakások nem veszélyeztetik az 1.) pontban megjelölt projektek megvalósítását. 

A  pályázatra  kitűzött  lakásokra  kötött  bérleti  szerződésekre  egységesen,  10  éves 
elidegenítési tilalom kerüljön feljegyzésre.

4.) Rendkívüli  élethelyzetben  lévők  számára  méltányosságból,  pályázaton  kívül  történő 
bérbeadás  a Humánszolgáltatási  Bizottság  döntése  alapján  (max.  12  db  lakás)  100% 
önkormányzati tulajdonú épületben, valamint társasházban lévő önkormányzati tulajdonú 
lakásállomány terhére.

A rendkívüli  élethelyzetben  lévők  számára  méltányosságból,  pályázaton  kívül  történő 
bérbeadás  esetén,  a  lakás  10  éves  elidegenítési  tilalom  kikötése  mellett  kerüljön 
bérbeadásra.

5.) Krízis  helyzetre  elkülönített,  5  db  lakásból  álló  állomány,  2  db  lakással  kerüljön 
kibővítésre,  a  100  %  önkormányzati  tulajdonban  lévő  épületekben  található 
lakásállomány terhére.

6.) Minőségi lakáscsere során, elsősorban azon bérlők minőségi cserekérelme támogatható, 
akik  egyrészről  vállalják  a  hatályos  rendeletben  előírt  kötelezettségek  teljesítését, 
valamint  a  csere  folyamán  leadandó  lakások  műszaki  jellemzői  megfelelnek  a 
lakásgazdálkodási  koncepció  igényeinek,  illetve  a  lakásgazdálkodási  napi  feladatainak 
ellátását elősegítik.  Azon esetekben, ahol a csere kapcsán önkormányzati  kötelezettség 
keletkezne,  úgy  az  csak  kifejezetten  szociálisan  arra  rászorulók  részére,  a 
Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján kezdeményezhető. 

7.) Árverés 
a lakásgazdálkodás körében megnyíló kötelező és napi feladatok ellátására felhasználni 
nem kívánt önkormányzati tulajdonban lévő üres lakások közül maximum 60 db lakás a 
gazdaságosan  fel  nem újítható,  vagy rossz  műszaki  állapota  miatt  gazdaságosan nem 
hasznosítható, társasházi épületben lévő lakások kerüljenek elidegenítésre.

8.) A  bérlők  által  beadott  kérelem  alapján  csatolással  kerüljenek  bérbeadásra  az 
elidegenítésre  át  nem  adható,  illetve  100%  önkormányzati  tulajdonú  épületben  lévő 
lakásgazdálkodás körébe komfortfokozata, állapota miatt be nem vonható lakások.

9.) Társbérletek, valamint a szükséglakások felszámolása:
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• Önkormányzat tulajdonában lévő szükséglakások folyamatos felszámolásának érdekében, 
szükséglakásban élő bérlők kerüljenek egy szobás komfortnélküli lakásban elhelyezésre, 
a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület állomány terhére, amennyiben 
adott  szükséglakás  másik  üres  önkormányzati  bérlakáshoz  csatolható,  vagy  adott 
szükséglakásra csatolás céljából bérlői igény jelentkezik.

• Kizárólagosan  önkormányzati  tulajdonú  lakóépületekben  található  szükséglakások 
kerüljenek felajánlásra bővítési céllal, a szomszédos lakás bérlői részére, amennyiben a 
bérlő vállalja az összevonás teljes költségét, valamint a teljes fenntartási költségét. 

• Társasházban  lévő,  önkormányzati  tulajdonú  szükséglakások  licit  útján  kerüljenek 
értékesítésre.

• A társbérletek megszüntetése (11 db lakás) érdekében, azon lakások esetében, melyek 
társasházi épületben találhatók, a lakás teljes tulajdoni illetőséggel kerüljön a társbérlő(k) 
részére felajánlással értékesítésre. Azon esetekben, ahol a társbérlők nem kívánnak élni 
elővásárlási lehetőségükkel, úgy tárgyi lakások kerüljenek árverési értékesítésre.

• A kizárólagosan önkormányzati  tulajdonú épületben lévő társbérleti lakások esetében - 
elhelyezkedésének,  műszaki  állapotának  és  kialakításának,  illetve,  lakásgazdálkodási 
érdekek figyelembe vétele mellett -, a bent lakó bérlő(k) kihelyezése mellett, a lakások 
kerüljenek a lakásgazdálkodás körébe bevonásra.

10.) A LÉLEK program keretében történő rendkívüli bérleményellenőrzés lezárultát követően, 
a  szakmai  tapasztalatok  elemzése  után  és  annak  eredménye  alapján,  a  2012.  évre 
vonatkozó irányelvek kerüljenek felülvizsgálatra. A felülvizsgálat tapasztalatai alapján, a 
2012. évi irányelvek esetleges módosítására vagy megtartására készüljön javaslat, a 2012. 
július havi első rendes Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1-9 pontok vonatkozásában azonnal,

a 10. pont tekintetében a 2012. júliusi első rendes képviselő-testületi ülés.

A 100/2012. (III. 22.) számú határozat mellékleteit a kivonat 1.1 – 1.2 számú mellékletei 
tartalmazzák.

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

Napirend 4/6. pontja
Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
101/2012. (III. 22.) 13 IGEN   0 NEM     2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit 
és  lehetőségét,  hogy  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  szervezetén  belül  működő 
kerületőrség,  valamint  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  szervezetén  belül 
működő JÓFIÚK Biztonsági Csoport a jövőben egy szervezeti egységként a Józsefvárosi 

19



Közterület-felügyelethez rendelten működhessen és javaslatát a Képviselő-testület 2012. 
áprilisi első rendes ülésére terjessze be.

2. felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelő központ áthelyezésének vagy egy új digitális 
platformon  működő  központ  létesítésének  jogszabályi,  technikai  és  anyagi  feltételeit, 
megtérülési  mutatóit  vizsgálja  meg  és  javaslatát  a  Képviselő-testület  2012.  áprilisi 
második. rendes testületi ülésére terjessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes ülése, 

2. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi második rendes ülése.

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

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  21/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
KÖZBIZTONSÁG  HELYI  FELADATAIRÓL  ÉS  AZ  ÖNKORMÁNYZATI 
VAGYONTÁRGYAK EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 19/2012. (III. 
08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Városfejlesztési  Önkormányzati  Társulás  megszüntetésére  vonatkozó 
megállapodás jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
102/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy

1.  a  Budapest  Főváros  VII.  kerület  Erzsébetváros  Önkormányzatával  2007.  május  18-án 
létrehozott Városfejlesztési Önkormányzati Társulást  a társulásról szóló megállapodás 26/b. 
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pontja alapján, közös megegyezéssel a határozat 2. pontja szerinti megállapodás aláírásának 
napjától meg kívánja szüntetni.

2.  a  határozat  1.  pontja  alapján  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Városfejlesztési 
Önkormányzati Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 5/2. 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

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  1  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  22/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 24/2009. (IV.21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Napirend 5/3. pontja
Javaslat  „a  helyi  építészeti  és  műszaki  tervtanács  létrehozásáról  és 
működési  rendjéről”  szóló  51/2011.  (IX.19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  23/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  HELYI 
ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSI 
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RENDJÉRŐL  SZÓLÓ  51/2011.  (IX.19.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  közétkeztetési  szolgáltatás 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
103/2012. (III. 22.) 14 IGEN   0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)  jóváhagyja  a  SODEXO Magyarország  Kft-vel  közoktatási  étkeztetés  tárgyában  kötött 
vállalkozási szerződés módosítását a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal,

2.)  jóváhagyja  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  szociális  étkeztetés  tárgyában  kötött 
vállalkozási szerződés módosítását a határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal,

3.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján a vállalkozási szerződés aláírására,

4.) felkéri az Őszirózsa Gondozó Szolgálat intézményvezetőjét a 2.) pontban foglaltak alapján 
a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: 1.,3. pont: polgármester
              2.,4. pont: Őszirózsa Gondozó Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2012. március 30.

A 103/2012. (III. 22.) számú határozat mellékleteit a kivonat 2.2 -2.2. számú melléklete 
tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Napirend 6/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  óvodákban  és 
iskolákban  ellátottak  étkezési  térítési  díjáról  szóló  69/1997.(XII.29.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  24/2012.  (III.  29..)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT ÓVODÁKBAN ÉS 
ISKOLÁKBAN  ELLÁTOTTAK  ÉTKEZÉSI  DÍJÁRÓL  SZÓLÓ  69/1997.  (XII.29.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 
térítési  díj  fizetés  kötelezettségről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
104/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások 
formáiról  és  a  térítési  díj  fizetés  kötelezettségéről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendeletben meghatározott térítési díjak összegét 2012. szeptember hónapban felülvizsgálja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2012. (III. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉT A SZEMÉLYES 
GONDOSKODÁST  NYÚJTÓ  SZOCIÁLIS  ELLÁTÁSOK  FORMÁIRÓL  ÉS  A 
TÉRÍTÉSI  DÍJ  FIZETÉS  KÖTELEZETTSÉGRŐL  SZÓLÓ  21/2011.  (IV.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
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Napirend 6/4. pontja
Javaslat  az  iskolák  és  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
105/2012. (III. 22.) 15 IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  általa  fenntartott  Deák Diák Általános  Iskola,  a  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi 
Általános  Művelődési  Központ,  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola,  a  Molnár  Ferenc 
Magyar-Angol  Két  Tanítási  nyelvű  Általános  Iskola,  a  Józsefvárosi  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola, a Vajda Péter Ének-zenei 
Általános és Sportiskola és a Józsefvárosi Zeneiskola módosító okiratát,  valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés 1-14. 
sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal, 2012. április 1-jei hatállyal módosítja.

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok 
aláírására.

3.  az általa  fenntartott  Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti  Központ módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az 
előterjesztés 15-16 sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal, 2012. április 1-jei 
hatállyal módosítja.

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött 
szerződés felbontására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
106/2012. (III. 22.) 15 IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Védőháló-Paks  Szociális  Foglalkoztató  Nonprofit  Kft-vel  (székhely:  7030  Paks, 
Kishegyi  út  1.)  2006.  január  16.  napján,  határozatlan  időre  kötött  és  módosított 
Együttműködési  Megállapodást  rendes  felmondással  3  hónapos  felmondási 
határidővel 2012. július 15. napjára felmondja.

 

2. felkéri a polgármestert a 1. pont szerinti felmondás aláírására.

3. felkéri  a  polgármestert,  vizsgálja  meg  a  Védőháló-Paks  Szociális  Foglalkoztató 
Nonprofit  Kft.  szerződésszerű  teljesítését,  amennyiben  a  nem  szerződésszerű 
teljesítést  állapítja  meg,  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye.

Felelős: polgármester
Határidő:1. pont esetében: 2012. március 22.

    2. pont esetében: 2012. március 30.
    3. pont esetében: a Képviselő-testület 2012. májusi második rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 
1-2. pont: Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda
3. pont: Gazdálkodási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet

Napirend 6/6. pontja
Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
107/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Külső-Józsefvárosi  Református  Diakóniai  Alapítvány  (székhely:  1089  Budapest, 
Kőris u. 13., nyilvántartási  száma: 5249.) részére vissza nem térítendő, 80.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt, Kovács Zalán László tubaművész a dél-koreai Jeju-Cityben 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Rézfúvós Versenyen való fellépésének érdekében.

2. az Önkormányzat működési céltartalék 11107-01-es cím, ezen belül a polgármesteri 
saját keret előirányzatát 80.000 forinttal csökkenti és a kiadás 11105-ös cím működési 
célra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
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3. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírására.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. március 22.

       3. pont esetében: 2012. március 30.
       4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 6/7. pontja
Javaslat az Ovi-Sport Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
108/2012. (III. 22.) 15  IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány gondozásában működő Ovi-Sport Program céljaival 
egyetért  és  támogatja  a  program  megvalósulását  a  Koszorú  Napközi  Otthonos 
Óvodában,  amennyiben  az  Alapítvány  a  2012/2013-as  TAO  évben  társasági  adó 
kedvezményben részesül. 

2.  az  1.  pont  alapján  felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  1.  sz.  mellékletét  képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

3. az 1. pontban foglalt Program várható önkormányzati önrész biztosítása érdekében az 
Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  az 
általános tartalék előirányzatát  2.850,0 e Ft-tal  csökkenti  és ezzel egyidejűleg ugyan 
ezen  címen  belül  az  Ovi-Sport  Program  céltartalék  előirányzatát  képviselő-testületi 
hatáskörrel megemeli 2.850,0 Ft-tal.

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 1. pont esetében 2012. március 22.

2. pont esetében 2012. március 30., 
3-4. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása.

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

Napirend 7/1. pontja
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
109/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kifejezi azon szándékát,  hogy a Képviselő-testület  nyílt  üléseinek kép és hangfelvételeit 
interneten keresztül is elérhetővé kívánja tenni annak érdekében, hogy a választópolgárok 
az  üléseket  bármikor,  bárhonnan,  vágatlanul  teljes  terjedelemben  megtekinthessék 
legkésőbb az ülést követő napon,

2. a határozat 1. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
vizsgálja  meg  a  kép  és  hangfelvétel  közvetítő  rendszer  kiépítésének  feltételrendszerét, 
valamint  a  képviselő-testületi  ülések  jelenleg  is  rögzítésre  kerülő  hangfelvételeinek 
közzétételének feltételeit 

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  feltételrendszer  vizsgálatát  követően  tájékoztassa  a 
Képviselő-testületet annak eredményéről.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. március 22.

2. pont esetén a tárgyalások megkezdésére: a döntést követő 8 napon belül
3. pont esetén a beszámolóra: a 2012. júniusi első rendes képviselő-testületi ülés

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 7/2. pontja
Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  által  ellátott  feladatok  csökkentésére, 
valamint  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  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
110/2012. (III. 22.) 12 IGEN 0  NEM   3 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
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1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2012. április 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:
a) új önálló irodát hoz létre Szervezési és Ügyviteli Iroda elnevezéssel, ezzel egyidejűleg 

a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály elnevezésű szervezeti egységet megszünteti 
azzal, hogy a szervezési csoport, az ügyviteli csoport a továbbiakban a Szervezési és 
Ügyviteli Irodához, az üzemeltetési csoport a Jegyzői Kabinethez kerül, a Szervezési 
és Üzemeltetési Ügyosztály kézbesítő csoportot megszünteti.

b) a Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának corvin csoportját megszünteti.

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2012. április 15. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:

a Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Irodájának elnevezését Hatósági Iroda elnevezésre 
változtatja.

3. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok közül 2012. április 01. napjától határozatlan 
időre  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálatot  bízza  meg  az  alábbi  feladatok 
ellátásával:
a.) parki vízórák felügyelete, ügyintézése,
b.) köztisztasági panaszok ügyintézése,
c.) közterületi illegális kommunális hulladék elszállíttatásának bonyolítása,
d.) kisállat tetem elszállításának ügyintézése,
e.) közterületen  bekövetkezett  úthibák  és  sorfák  által  keletkezett  lakossági  kárigények 

ügyintézése.

4. a.) A határozat 3 a.) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadási 11402 cím dologi 
előirányzatát  1.500,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  11108-02  cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  belülre,  ezen  belül  saját  költségvetési 
szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

b.)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások,  saját 
költségvetési  szerv  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  a  kiadási 
dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli.

c.) A határozat 3 c.) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadási 11403 cím dologi 
előirányzatát  7.500,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  11108-02  cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  belülre,  ezen  belül  saját  költségvetési 
szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

d.)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások,  saját 
költségvetési  szerv  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  a  kiadási 
dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal megemeli.

e.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet módosításánál a 4. a.)-d.) 
pontokban foglaltakat vegye figyelembe.

5. A  Fővárosi  Közterület  Fenntartó  Zrt-vel  a  kerület  közterületein  illegálisan  kihelyezett 
kommunális  hulladék  (vegyes  szemét)  elszállítására  határozatlan  időtartamra  megkötött 
szerződést 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.
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6. Felkéri  a jegyzőt  a határozatban foglaltak szerint  a szükséges munkáltatói  intézkedések 
megtételére,  a  feladatok  átadására,  valamint  gondoskodjon  a  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának a módosításáról.

Felelős: 1-3., 6. pont esetében jegyző, 4-5. pont esetében polgármester 
Határidő: 1., 3., 4. pont esetében 2012. április 01., 

2. pont esetében 2012. április 15., 
5., 6. pont esetében 2012. április 30.

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

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  26/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL  SZÓLÓ  19/2009.  (V.06.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Napirend 7/3. pontja
Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Egry Attila – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
111/2012. (III. 22.) 15 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. 100.000  Ft,-  összegű  egyszeri,  vissza  nem  térítendő,  támogatási  szerződést  köt  a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, mely összeget a támogatott 
kizárólag  az  Urbanisztikai  Tanszéke  által  2012.  április  16.  és  21.  között 
megrendezésre kerülő Francia,  Közép- és Kelet-európai Építésziskolák Hálózatának 
(REA: Réseau des Écoles d’Architecture) XVI. Találkozójára fordíthat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 16.
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2. felkéri a polgármester a határozat 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 26.

3. az 1. pontban foglalt támogatás költségvetési előirányzatát az alpolgármesteri keretből 
biztosítja,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és 
céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-
tal  csökkenti  és  a  11105  cím  működési  célú  támogatásértékű  kiadás  előirányzatát 
ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda,  Pénzügyi 
Ügyosztály

Képviselői kérdések:

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Az előző testületi ülésen, amikor szó volt a két 
iskola  összevonásról,  én  felvetettem,  hogy  ez  azért  lett  ilyen  sürgős,  mert  a  központi 
kormányzat el fogja vinni az iskolákat, vele együtt az iskolaépületeket is. Ebben az esetben, 
ha összevonjuk az iskolákat, akkor legalább az iskolaépület megmaradna. Ön akkor erre azt 
válaszolta, hogy: (idézem) „Jelen állás szerint, a jelen koncepció szerint – ami ugyan még 
kiforratlan  –  ebben  igaza  van  és  nyilván  ezen  fog  Ön  is  csimpaszkodni,  mint  ahogy  a 
párttársai  teszik  a  Parlamentben,  az  állam  az  önkormányzati  intézmények  átvételekor  az 
önkormányzati  tulajdonú épületek  tulajdonjogát  nem akarja  megszerezni.”  Ehhez képest  a 
Józsefvárosi  Újság  legutolsó  számában  volt  egy cikk,  hogy Ön  előadást  tartott  a  Trefort 
Gyakorlóiskolában az Ötv-ről. Idézném a szavait: „Természetesen pl. előfordulhat, hogy egy 
iskola több tízmillió forintot költött a felújításokra, amelyhez hitelt is vett fel. Ott az állam 
nemcsak az intézményt és az épületet veszi át, hanem a velejáró hitelt is.” Tehát ezek szerint 
az állam mégis csak elveszi az épületeket, eszerint a véleménye szerint. Akkor most melyik a 
helytálló?

Dr. Kocsis Máté
Egyrészt  ez  egy  pontatlan  idézet,  ráadásul  ez  egy  olyan  mondatban  hangzott  el,  hogy 
vagylagosan, és éppen arról beszéltem, hogy a koncepció nem kiforrott, és az egyik verzió 
szerint – amit én ma tudok, amit Önnek is mondtam a testületi ülésen – az az, hogy az állam 
az  épületek  tulajdonjogát  nem óhajtja  „megkaparintani”,  ahogy Ön fogalmazott,  de  én is, 
ahogy Pintér Attila összesből jó vagyok, tehát idézni tudunk egymástól. És ott, az Ön által 
olvasott cikkben – én nem olvastam ezt a cikket – nem pontatlan, mert mondtam ilyet, de 
vagylagosan, mondtam, hogy vagy ez lesz, vagy az lesz, de amit a múlt testületi ülésen Önnek 
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válaszoltam, ma is inkább azt tartanám fönt. Jelen információim szerint az önkormányzati 
épületek tulajdonjogát nem érinti az állami feladatátvállalás.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Szeretnék kérdezni a JÓFIÚK-ról. Azt szeretném kérdezni, hogy az 
interneten – én legalábbis internetes sajtóban - találkoztam olyan hírekkel, hogy volt közöttük 
olyan, akinek a vérében kábítószert találtak, van közöttük olyan is aki, büntetett előéletű stb… 
Van olyan információ, amit tudhatunk erről bővebben, mert bennünket is kérdeznek, tehát mi 
az akkor, amit ezzel kapcsolatban tudhatunk? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Kettő sajtó, internetes sajtófelület foglalkozott  a héten ezzel,  a hvg.hu és a hir24. A hir24 
cikkéből idézett most Ön. Az a cikk levételre került,  mert  valótlan állításokat fogalmaztak 
meg benne. Van, a hvg.hu-s cikkben olvashatók, azok felelnek meg a valóságnak. A jelen 
tudásom szerint, olyan ember van a biztonsági szolgálatnál, aki volt büntetett előéletű, de már 
évekkel  ezelőtt  mentesült  a  következmények  alól.  Jelen  tudásom  szerint  -  még  egyszer 
mondom, csak a saját munkavállalóinktól tudunk információt szerezni – nincs olyan, akivel 
szemben  kábítószerrel  való  visszaélés  alapos  gyanújával  eljárás  folyna.  A hvg.hu-nak  én 
éppen azt nyilatkoztam, hogy amennyiben van, akkor természetesen a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket  szerintem  az  intézmény  vezetője  meg  fogja  tenni.  A  hir24  hírportálon 
megjelent  cikk  jó  néhány  pontja  nem volt  igaz,  eszerint  nem bűncselekmény  gyanújával 
állították elő a Szolgálat néhány tagját, nem történt olyan, hogy viperát, vagy egyéb – minek 
nevezzük  ezeket  –  ilyen  harci  eszközt  foglaltak  volna  le.  Nem történt  vizeletvizsgálat  az 
önkormányzat egyetlen dolgozójánál sem. Egyébként a rendőrség tájékoztatása alapján sem. 
Én egyébként ezt az egész hírverést, főleg abból a részből, amiből Ön idéz, a sajtó slendrián 
munkájának  tudom  be.  Természetesen  fenntartom  azt  a  mondatomat,  hogy  amennyiben 
kiderül kétséget kizáróan, hogy valamely önkormányzati dolgozóval szemben büntető eljárás 
folyik,  vagy  akár  csak  nyomozás,  vagy  gyanúsítotti  minőségében  van  az  Önkormányzat 
apparátusán,  vagy  intézményein,  vagy  cégein  belül,  akkor  a  szükséges  munkáltatói 
intézkedéseket remélem, a munkáltatójuk meg fogja tenni. Jelen tudásom szerint, ez nincs így. 
És amit azon a portálon olvasott, az természetesen javításra került, az új cikkben már nem 
olvashat ilyeneket. Az új cikk azzal a címmel jelent meg, hogy „Mégsem olyan rosszfiúk a 
JÓFIÚK.” Ez gondolom már elég beszédes. Itt egy némineműleg blankolt és félretájékoztatott 
lejáratú kampányt vélek a háttérben. Ettől függetlenül a belső rendre a legmesszebbmenőkig 
ügyelni fogunk és nem megengedhető, ha tán egy is bebizonyosodik ebből, de jelenleg nincs 
így.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Én pedig a múltkori ügynöktörvénnyel kapcsolatos kérdésemre szeretnék 
visszatérni. És igen, a Kocsis Máté összesből is lesznek benne idézetek. Én tudom, hogy a 
FIDESZ megpróbált  ebben az  ügynöktörvényes  törvényjavaslatban  hibát  találni,  és  azt  is 
tudom,  hogy ez nem sikerült.  Igenis  külön foglalkozik  a javaslat  a nemzetbiztonsággal,  a 
személyiségi jogokkal, és ha sikerült volna hibát találni, akkor nem az agyonhallgatást és a 
csendben leszavazást választották volna a Parlamentben, amikor tárgyalásra került. És azt is, 
emlékszem,  hogy  hányszor  előfordult,  hogy  a  Parlament  bizottságaiban  olvasás  nélkül, 
reflexből leszavazták az ellenzéki módosító javaslatokat. És aztán, amikor véletlenül valaki 
elolvasta és mégis jónak találta, akkor utána saját néven előterjesztették később. És arra is 
emlékszem,  amikor  december  19-én Kocsis  Máté  leszavazta  a  saját  módosító  javaslatát  a 
nemzeti  vagyonról  szóló  törvényhez.  Polgármester  úr,  sikerült  Önnek  és  Lázár  János 
frakcióvezető úrnak a Gyurcsány-korszakot egy újabb dimenzióban utolérnie. Ott fordult elő 
utoljára, hogy egy embert nem a saját javaslatai, eszméi, érdemei, hanem a családja alapján 
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ítéltek  meg.  Akkor  ez  Pokorni  Zoltánnal  történt  meg,  most  meg  Schiffer  Andrással.  Azt 
gondolom,  hogy  ezért  is  tart  itt  ez  az  ország,  ahol  tart.  Egymás  gondolatainak  a 
semmibevétele,  az  arrogancia  csúcsa  az  úgynevezett  „nemzeti  együttműködés”  jegyében, 
amikor azt nézik, hogy ki adja be a javaslatot és nem azt, hogy mennyire hasznos ez az ország 
számára.  Én  szeretnék  emlékeztetni  a  képviselők  esküjének  egyik  pontjára,  miszerint: 
„Munkám során,  választóim akaratához és  megbízatásomhoz híven,  lelkiismeretesen  járok 
el.”  Azt szeretném kérdezni,  hogy milyen lelkiismeretes  eljárás az,  ahol  a törvénytervezet 
tartalma helyett, annak a beterjesztőjét nézik. Idézném még Szájer Józsefet is a Bauer Sándor 
szobor avatásáról: „A hamisítás, az igazságért való küzdelem nem ért véget.” Én úgy látom, 
úgy látszik számomra, hogy ez igaz az ügynökakták kérdésére is. Közben előkerült megoldási 
javaslatuk csak a további halogatásáról szól, e tárgyban egy törvényt  idéznék. Kivételesen 
nem  olyat,  amelyet  az  Országgyűlés  hozott,  hanem  Murphy  egyik  törvényét.  „  Ha  egy 
probléma megoldását el akarod odázni, hozz létre szakértő bizottságot!” Tisztelt Polgármester 
úr, azt mondta az előző ülésen, idézem: „Természetesen a múlttal való szembenézésnek én is 
híve vagyok, csak nem ebben a formában és nem Schiffer András előterjesztésére. Majd ha 
más  ezzel  a  javaslattal  előjön,  akkor  szívesen  fogom támogatni,  Ő  ne!”  Továbbá  azt  is 
mondta, hogy: „Maximálisan támogatnék egy ilyen tartalmú javaslatot.” Ennek szellemében 
lehetőséget szeretnék nyújtani arra, hogy egyébként egy ilyen faék egyszerűségű javaslatot a 
Parlament  mégiscsak  elfogadhassa,  immáron  Schiffer  András  Önt,  Önöket  terhelő  neve 
nélkül. A javaslatot átírtuk Kocsis Máté nevére. Ezt most tisztelettel átadom, mindössze alá 
kell  írni  és benyújtani  az Országgyűlésben.  A diktatúra  titkai  nem lehetnek a  demokrácia 
titkai. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Maradjon a helyén Képviselő úr,  ne bohóckodjon, majd mindjárt  válaszolok,  akkor rájön, 
hogy nem kell idehoznia azt a papírt! Köszönjük a felolvasását egyébként, nyilván Schiffer úr 
írta. Kezdjük sorra, üljön le! Tényleg jobban jár, ha leül, foglaljon helyet, mert még a végén 
elájul.  Kezdjük  mindjárt  az  elején,  hogy  „hozzunk  létre  bizottságot”  értsem  úgy,  hogy 
szüntessünk  meg  az  önkormányzatban  működő  bizottságokat  is,  mert  az  biztos  egy  ügy 
halálát jelenti. A másik az, hogy nyilván az azért rossz hogy Ön korábban nem volt ebben a 
kerületben,  mert  emlékezne rá és nem olvastatnának fel  ilyet  Önökkel,  vagy Önnel,  hogy 
melyik családtagról mit gondolunk, mert pont az Ön pártja volt az, aki kikezdte az én apámat 
amiatt, hogy MIÉP-es önkormányzati képviselő volt. Finoman szólva Önt belevitték most az 
erdőbe csúnyán, mert én ezt fogom Öntől idézgetni, hogy „egymás családját nem bántjuk”, 
mondja  az  LMP,  aki  egyébként  2  és  fél  évvel  korábban  jó  apámat  kivadászta  és  valami 
bűnszervezet  tagjaként  állította  be  akképpen,  hogy  tagja  volt  és  jelöltje  volt,  itt  a  VIII. 
kerültben  –  amikor  még  Ön itt  sem volt  ’98-ban  –  a  MIÉP-nek.  Tehát,  1-0  ide.  Kettő, 
továbbra is fönntartom, hogy nem szerencsés, hogy Schiffer András terjeszti ezt be, de ha 
megtanulta volna tisztességesen a Kocsis Máté összest, akkor pontosan tudná, hogy én nem 
mondtam el a múltkori ülésen és azzal zártam le a múltkori mondandómat, hogy „jobb, ha 
erről nem beszélünk, hogy miért”. Én nem ejtettem ki Schiffer András családjának a nevét a 
számon. Engem egyébként, olvasva a Népszabadság hétfői Schiffer Andrással készült cikkét, 
ahol mint egy fölfuvalkodott dühös kisbéka, úgy nyilatkozik a világról és a világgal folytatott 
harcáról,  abban  engem  „letalpnyalóz”,  ami  mondjuk  vezető  politikusnál  szerintem  nem 
illendő,  de  nem  az  én  politikai  megítélésemen  ront.  Akkor  üzenek  neki  még  egyet, 
nyilvánvalóan azért, mert a múltkoriról is tájékoztatta. Én sokkal jobban várom azt a napot, 
gondolatjelben jegyzem meg, nem szeretnék Schiffer András családjával foglalkozni,  mert 
arról ő nem tehet, hogy ki volt a nagyapja, beszéljünk arról, hogy ki Schiffer András. Ezt 
mondja meg neki, ezt üzenem. Most a következő heti Népszabadságban azt magyarázza meg, 
hogy ő maga kicsoda, és ha van némi önkontroll benne, akkor elhagyja a magyar közéletet és 
akkor  nem  a  nagyszülőkről,  nem  a  dédszülőkről,  hanem  róla  beszélünk.  Az  e  heti 
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frakcióülésen ezeket a kérdéseket megvitattuk, hoztunk egy döntést, mindenki elmondta az 
álláspontját hétfőn az ügynök üggyel kapcsolatban és arra az eredményre jutottunk, hogy ezt 
nem politikai pártoknak, nem egy személynek kell felkarolnia, hanem össztársadalmi, széles 
körben érintett  problémáról  van szó.  Az én családomban nem volt  ügynök,  Képviselő úr! 
Ekképpen  fönntartom azt  a  mondatomat  is,  amit  a  múlt  héten  elmondtam,  hogy érdekelt 
vagyok a múlt tisztázásában, nincs semmi takargatnivalóm, csak a módszerét és a személyt 
nem tartottuk megfelelőnek. Egyébként mi sose mondtuk, hogy Schiffer képviselő úr javaslata 
hibátlan, tehát ott meg egy finoman szólva csúsztatott. Rengeteg hiba van Schiffer képviselő 
úr javaslatában, szakmaiatlan és egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottságában helyet kapó 
személyek sokkal hitelesebben tudják majd ezt a munkát elvégezni, mint azt a fajta kapkodást, 
amit Önök és Schiffer András politikai mosakodásból igyekeztek az országra ráerőltetni és 
politikai  kommunikációval  leönteni.  A  nemzeti  vagyonról  szóló  törvénynél  egy  olyan 
javaslatot tettem, amelynek a hatékonytalanságáról meggyőztek. Ebből olvassa ki Képviselő 
úr, hogy létezik a világon önkontroll, amit Önök nem ismernek. Ha rossz javaslatot teszek, 
akkor nem fogom elfogadni a jövőben sem. Visszavonásra a Parlament rendje szerint nem 
volt  akkor  már  módom,  egyet  tehettem  a  belátásom  igazolásaképpen,  hogy  én  is  ellene 
szavaztam. Javaslom Önöknek is az önkontroll  technikájának különböző elsajátítását,  nem 
ördögtől való dolog. Egyéb felvetéseire nem óhajtok jelen pillanatban reagálni, Képviselő úr. 
Átadja-e még nekem azt a dokumentumot? Nagyon jó. Jó döntés, Képviselő úr. Adja ide.

Kérdések. Nekem lenne egy, a Képviselő-testület tagjait megilleti a kérdezés joga. Tekintettel 
arra,  hogy  a  napirendről  sokadszorra  levettük  a  szocialista  képviselő  felebarátainknak  a 
javaslatát,  merthogy  ők  arra  tesznek  javaslatot  nekünk,  hogy a  guberálást  tiltó  rendeletet 
vonjuk  vissza,  mert  december  28-án  az  Alkotmánybíróság  már  a  kaposvári  verzióját 
megsemmisítette és nehogy a kerület is Kaposvár sorsára jusson, amelyben – hogy mondjam - 
mi is alkotmánybírósági feddés alá kerülhetünk. Tehát így tudnám summázni ezt. Jeleztük 
többször,  hogy  tekintettel  az  új  szabálysértési  törvényre  is  vonatkozó  jogszabályokra,  a 
következő ülésünkön szükséges lesz valamennyi önkormányzati szabálysértési rendeletünket 
hatályon kívül helyezni, illetve arról dönteni. És én azt gondoltam, hogy értelmes emberek 
lévén ezt föl is fogták az előterjesztők, azzal együtt, hogy elvi vita még mindig van köztünk, 
hogy mi sérti jobban az emberi méltóságot. Én mai napig fönntartom, hogy maga a kukázás 
jobban sérti az emberi méltóságot, mint annak a tiltása, de tán ez a vita már nem aktuális,  
hiszen törvény alapján valamennyi  önkormányzatnak,  valamennyi  szabálysértési  rendeletét 
hatályon  kívül  helyezni.  Mindebben nem is  lenne baj,  mígnem a Népszava egyik  fizetett 
izgulója  azt  írta  a  héten  a  „Gubera”  című  cikkében,  hogy:  „Józsefváros  Önkormányzata, 
amelynek új címere van, az eddigi pajzsra korona és szárnyas oroszlán került...” Tájékoztatom 
a Képviselő-testület tagjait, hogy nincs szárnya az oroszlánnak a címerben és nem az eddigi 
pajzsra  került,  mert  a  pajzs  is  teljesen  megváltozott,  az  egyik  legnagyobb  hibája  a 
címerünknek a pajzs alakja volt. Folytatom: „…holnap délután rendkívüli ülést tart” Nyilván 
Scipiades Erzsébet tisztában van az önkormányzat működési rendjével és azt írja, hogy: „A 
parányi  3  tagú  MSZP-s  csoport  harmadszor  próbálkozik  avval,  hogy a  Képviselő-testület 
helyezze hatályon kívül a guberálást tiltó s szankcionáló rendeletét. Javaslatukban arra hívják 
fel  a  figyelmet,  hogy  az  Alkotmánybíróság  már  december  28-án  alkotmányellenesnek 
nyilvánította a kaposvári önkormányzat kukázást tiltó rendeletét, a guberálást szabálysértéssé 
minősítését, a mélyszegénységben élők stigmatizálását. A 3 tagú csoport a polgármestert és a 
tisztelt  képviselőtársakat holnap arra kéri,  ne tegyék ki hasonló megítélésnek Józsefvárost. 
Elképzelhető,  hogy sikerrel  járnak.” Ez finoman szólva is  elképzelhető,  mert  a következő 
ülésünkön, ismétlem, vissza kell vonnunk az összeset. De hát nyilván ennek a diadalnak meg 
kellett ágyazni a Népszavában, folytatván: „… már csak azért is, mert  a Kormány számos 
ponton  módosítaná  az  új  szabálysértési  törvényt.”  Itt  van  egy  finom  beismerés:  „Nagy 
valószínűséggel a kukázás nem lesz tilalmas dolog.” Szuper. Biztassunk mindenkit továbbra 
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is  arra,  hogy  kukázzon.  Azt  szeretném kérdezni,  mindenki  megnyugtatásául  és  Scipiades 
Erzsébet  megnyugtatása  végett  is  Jegyző  asszonytól,  hogy  számíthat-e  arra  Józsefváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  hogy  a  következő  ülésen  nemcsak  ezt,  hanem 
valamennyi  szabálysértési  tényállásunkat hatályon kívül helyezzük a törvényi  előírásoknak 
megfelelően, mit jelent ez majd a gyakorlatban az ütemezés szerint? Ha lehet kérnem, akkor 
szóban válaszoljon Jegyző asszony erre.

Rimán Edina
Köszönöm szépen, Polgármester  úr. A következő képviselő-testületi  ülésre felülvizsgálatra 
kerül  az  összes,  Képviselő-testület  által  hozott  helyi  önkormányzati  rendeletben  lévő 
szabálysértési tényállások, és ezeket a jegyző megszűnő hatáskörei miatt hatályon kívül kell 
helyezni, és ezt a következő testületi ülésen terjesztjük a Képviselő-testület elé. Köszönöm 
szépen.

Budapest, 2012. március 

Rimán Edina sk. dr. Kocsis Máté sk.
 jegyző polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

__________________

Dr. Szabó Orsolya 

       aljegyző
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A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Vidákné Csébi Tímea

Szervezési Csoport - ügyintéző
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