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Készült Budapest Józsefuaĺosi onkormanyzatKépvíselő-testiilet 2012.jrilius 31-én 9.00
óľakor aJőzsefvárosi onkormźnyzatPolgármesteri Hivatal III. em.300.as targya|őjäbarl

megtaľtott 3. rendkívüli üléséľől

S,ZAVAZÄSNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁRo ZATHIZATALHIZ EGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
276t20Í2.(vII.31.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁsSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy indokoltnak látja a siirgősség okát a siiľgősségi
indítványkéntbeterjesńetta|ábbie|oteqesnéseknél:

3. Javaslat a Jőzsefváľosi Kiizbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesaő: Kaiser József _ képviselő

4. Javaslat łinkoľmányzati ľendeletek módosítására

Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZoTÖBB s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
277I20I2.(vII.31.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁssAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napiľendet fo gadj a el :

Napiľend:

1. Javaslat a Teleki téľľel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }ĺĺ.túé - polgáľmesteľ

2. Horánszlĺy u. 13. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos diintések
meghozatala
1ĺrašbeľ e\őteĄesnés, HELYSZÍNI ruoszľÁs)
Előterjesztő: Szilágyi Demeter, Vorĺjs Tamás, Dr. Feľencz orsolya - képviselők



3. Javaslat t Józsefvárosi Kiizbiztonsági Po|gárőr és Katasztrófavédelmi

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Kaiser József - képviselő

4. Javaslatiinkormányzatirendeletekmódosításáľa

Előterjesĺő: Egľy Attila - alpolgármester

Napiľend 1. pontja
Javaslat a Teleki téľrel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Eloterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsp,rŐ
A HATÁR oZ ATH)ZATALHoZ vnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
278t2012. (vII.31.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. az ideig|enes Teleki téri piacon a kereskedőkkel a konténeľekľe vonatkozó bérleti
szęrzodést 2013. augusztus 31. napjáig megköti, az előte1esztés mellékletét képező
konténer bérleti szerződés tartalmi elemekkel,

2. az 7. porlt' a|apjan - 2013. junius l-jétől 2013. augusztus 31-ig _ 6.348.767,- Ft
összegben előzetes kötelezettségetvźila|az onkoľmźnyzatz}I3. évi kĺiltségvetésének
terhére,

3. ahatérozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert a bérleti szerzodések alźńtásźlra,
4. a Budapest, VIII. kertilet Szeľdahelyi utca kźtnyába 3 db koncentrált rakodóhely

kialakítását kezdeményezi a Budapesti Kĺizúti Kozlekedési Központtal az ideiglenes
Teleki téri piac működtetése éľdekében,

5. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozat 2. pontjában foglaltakat a 20t3. évi
költségvetés tervezésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 1.,4. pont esetén 20|2.jú1ius 31.

2.,5. pont esetén az önkormányzat}}I3. évi költségvetésének tervezése
3. pont esetén 2012. augusztus 1.

A diintés végrebajtálsát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Jĺózsefuáľosi
Városüzemeltetési Szolgálat, Józsefváľosi Kiizteľület-felügyelet, Pénzügyi tigyosztály,



Napiľend 2. pontja
Horánszky u. 13. szám a|atti ingatlan felújításával kapcsolatos diintések
meghozatala
(íľáśbeli előterjesztés, HELYSZÍNI ruoszTAs)
Előterjesĺő: Szilágyi Demeter, Vĺjrös Tamás, Dr. Ferencz orsolya - képviselők

sZAvAZ^SNÁt JELEN VAN 16 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z l'ĺľľqo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
27gI20I2. (vII.31.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1.a) felkéri a polgáľmesteľt, hogy vizsgáIja meg a Buđapest, VIII. keľĹilet Horánszky u. 13.

sz.36615 hrsz. alatti ingatlan fohomlokzat színezésének lehetőségét, melynek során az
építésńervezove| a sztikséges egyeztetéseket folytassa le, vegyę figyelembe a
vonatko zó ép íté sható sági elj arás i szab á|y okat.

1.b) ahatározat 1.a) pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt, hogy avizsgźiat eľedményéről
készítsen előteľjesztést a VaľosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus
havi utolsó iilésére.

2. amennyiben ahatározat szennti ingatlan homlokzat źńszínezésének lehetosége fennáll
a) a kivitelezés költségéľe bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegetbińosít.
b) a Kisfalu Kft.-t megbízza a bonyolítási, műszaki ellenőľzési feladatok e|Iźtásfua
118.110,- Ft + Afa összegben.

3. ahatźrozat 2. pontjában foglaltak fedęzetére a 11605 cím EU Belvarosa Projekt
megvalósíttlstlhoz tervezett - teljes pľojekt áfa kiilönbozet tarta|ék _ felújítasi
előir tny zat mar adv ány át bińo síť1 a.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkormĺínyzat
ktiltségvetésének k<jvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Hataridő: 1.a) pont esetén 20l2.jú1ius 31.

1.b) pont esetén aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus
havi utolsó ülése
f . pont esetén Z)Iz.július 31.
3. pont esetén z}Iz.július 31.
4. pont esetén az önkormźnyzat koltségvetésének következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi lľoda, Rév8 Zrt., Pénziigyi
Ügyosztály



Napirend 3. pontja

E gy es iilet r észér e n év., és székh elyh a sználiati hozzájár u|ás m e ga d á s á ľa
(íľásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Kaiser József _ képviselő

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
280t20r2. (vrr.s1.) 1 NEM 2 TARTOZKODASSAL12IGEN

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy

1. eĺgedéIyezi a ,,Józsefuárosi'' név felvételét és hasznáIatźi a Józsefuáľosi

K<jzbiztonsági Polgaľőrség és Katasńrőfavédelmi Egyesület részére

2. az engeđé|y a tevékenység folýatásának iđőtartarnáig szól

3. a Budapest VIII. keľülęt 35235 hĺsz.-ú, természetben a 1082 Budapest, Baross u' 63-
67. szźtm a|aĺti ingatlan (Polgáľmesteri Hivatal) vonatkozásźlban a Józsefuarosi
Közbiztons ági P o|garőrség és Katasztľófavédelmi Egyesület székhelybej egyzéséhez
hozzźĄźnil

4. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezzen targyalásokat a Józsefuaľossal
közvetlen határos területek polgárőrségeivel együttműkĺjdési megállapodás megkcitése
célijźhőI, annak érdekében, hogy a polgárőri tevékenység ellátása Józsefvaľos teľületén
a J őzsefv trosí Kozbińonsági Pol gárőľség és Katasztľófavédelmi Egyesület polgárőri
tevékenységére vonatkoző 2011. évi CLXV. törvény 4.$ (1) bekezdés a) _ b)

pontj ában fo glaltaknak telj esülé séig is bizto sítva legyen

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 4. poĺt szerinti taĺgyalások eredményeként létľejĺitt

egyĹĺttmfü<idési megállapodás tewezetét jővźthagyás céljából teľjessze be a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012' augusztusi utolsó rendes ülésére,

amerrnyiben annak megkötése nem igényel kĺiltségvetési fedezetet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: l-3. pont esetén: zllz.július 3l.

4-5. pont esetén: a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|2. augusztusi
utolsó rendes ülése

A végľehaj tásért felelős szerv ezeti egység: J egyzői Kabinet
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Napirend 4. pontja

(írásbeti előterj esztés, HELYSZÍNĺ rloszrÁs)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgĺĺrmester

AsZAv AZÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHOZ lĺľlĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ.vanos rÉpvIspro-ľpsľÜrprB 15 IGEN, 0 NEM, 0

TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST JóZSEFVÁRoS
oľxonľĺÁľyza.ľÁNAK 46ĺf012. (vIII. 01.) SZÁMÚ RENDELETET
JoZSEFVÁnos FEJLEsZľnstnŐl szoĺo g t2007 . (II. 19.) oľxonnĺÁrĺyzĺ.ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügĺviteli lrodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégziz SzervezésÍ és Ügyvĺteli Iroda

A SZAVAzĺ.sNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľ,ą.sHoz vnĺosÍľE,TT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpvÁnos rÉpvIspro-ľE,sľÜrpľB 15 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsT JoZSEFvÁRos
oľronľĺÁľyza.ľÁNAK 47t2012. (uII. 01.) SZÁMÚ naľoľ,LETÉT A HELYI
vÁRoS.REHABILITÁcIós TERÜLET KIJELoLÉsÉnol ns ĺ. TERÜLETEN A
REHABILITÁCIó MEGvALósÍľÁsÁnór, szoĺo 321200Í. (X.26.)
oľronľrÁľyza.ľr RE,NDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteti lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetés étvégzi: Szeľvezési és Ügyviteli Iľoda

Képviselői kéľdések

Szili Balázs
Köszön<jm a szőt, Polgármesteľ úr. Józsefuaľosi onkormanyzat hoĺllapján, az előterjesĺések
között kerestem Józsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztasźąáéĺt Szolgáltató Kht. Üzleti
terveit. A 2010. évre vonatkozôan meg is ta|źitan, azonbaĺ a 2008. és 2009. évre
vonatkozóan nem. Az első kérdésem az lenne, hogy ezek a dokumentumok hol
hozzáférhetőek nyilvánosan? Második kérdésem a 2OI0. évi Üzleti teľvre vonatkozik,
amelyben ,'"."p"i kettő daľab jźľđatakarító gép beszerzése. Én úgy tudom, hogy itt nem
beszetzésrol, hanem bérlésről volt sző. Amennyiben rosszul tudom, és mégiscsak
megvásárolfuk ezeket a gépeket' akkor azt szeretném megfudni, hogy ez mennyibę került az
onkormányzatnak? Amennyiben bérlésről volt szó, akkor pedig a teljes bérleti iđo alatt.

mennyib e kerĹilt ez az o ĺlkormźny zatrĺak? Kĺj szöncjm a fi gyelmet.



Dľ. Kocsis ľ.IáLté
Képviselő ur kérdésérc AIjegyző Asszony váIaszoI, elsőként a JKKSZ 2008-2009-ęs Üzleti
terve hol eléľhető nyilvánosan.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szőt, Polgármester ur. Amennyiben a honlapon nem, akkor intézkeđem, hogy a
honlapon nyilvĺínosan elérhető legyen, hiszen a dokumentum nyilvános és mindenki sziĺmara
megismerhető. A jańatakaútő gépekkel kapcsolatban pedig írásban fogunk pontosan
válaszolni, mert az cisszęs köriilméný ismerni kell. Biztos, hogy nem vett, ezt most el tudom
monđani, đe, hogy a konstrukció bérlet vagy |ízing volt, most nem tudom megmondani.
Köszönöm.

Jakabff Tamás
Köszcjnöm a szőt. Nekem két kérdésem van. Es az egyik, az aľĺő| szól, hogy a minap az origo
híľportálnak nyilatkozott Kerényi Imľe minisztereln<jki megbízott a munkájĺáĺól, és ennek,
mármint a munkájának része szobrok á||itása, és az első megvalósult példaként a
Józsefuárosban felállított Tormay Cécile szobrot nevezte meg. Most ebben az interjúban
e|hangzott, hogy a szoborállítás költségét a Kormány, míg a térrendezését a helyi
önkormányzatok állják. Hát, amikor ezt olvastam, nekem nem rémlett, hogy itt a Kormány
vagy a miniszterelnöki megbízott vagy bármelyik kormanykozeli ember bábáskodott volna a
szobor á||ításźná|, így fellapoztarn a vonatkozó előteľjesztést, az november 17-ei ülésiinkről
Sántha Péterné Alpolgármesteľ asszony tollából, előterjesztésére Ítrgyaltuk. És igen, egy
egyesület kerestę meg az onkormanyzatot, nem pedig Kerényi Imľe. És én ań' szeretném
kérđezni, hogy mi az igazság ebben az ugyben? Tehát Kerényi Imľe nem mond igazat az
interjújában,vagy pedig az előterjesztésiink, a november I7-ei előterjesńéstink nem taĺta|maz
minden lényeges kĺiriilményt, amit mondjuk, tarta|maznia kellene? Es akkor végeredményben
ań. szeretném tudni, és írásban várom a válaszukat, hogy végeredményben akkor ki is állíttatta
ezt a szobtot? Ez az e|ső kérđésem. És a másođik kérdésem az az) hogy volt egy képviselői
nyílt napunk a hivatal szewezésében. Most is ezer köszĺjnet a szervezoknek, én nagyon jól
éteztem magam ezen a napon. Nagyon sok új infoľmációt sikęriilt ugye első cik]usomat tcjltő
képviselőként ezęn męgszętezni, és nagyon sok olyan belső rendszert mutattak meg nekem,
amelyet egyrészt részben nem tuđtam, hogy léteznek, és másľészt igazźlbő| az énvé|eményem
szeńnt nyilvános adatokat kezeltet, például egy szerződés nyilvantaľtó rendszer, de volt még
két máSik is, most eń"nem sorolnám Íijl. Es, amikor ezeknek azinformatikai ręndszęreknek a
bemutatásán ültiink, akkor én mindig megkéľdeztem, hogy vajon olvasási jogosultsággal a
képviselők ezel<hez a rendszeľeŁ.hez hozzáferést kaphatnak-e. Es a kollegak otí ań. mondták,
hogy hát az ő ńszuk'ĺőI igazság szerint ennek akađá|yát nem látjfü. Ugyhogy most egy
hónappal vagy néhány héttel eze|otttĄraahivata|hoz fordultam' hogy van-e valami előrelépés
ebben azigyben, és most mźnhivatalos' pecsétes papírom van aľról, hogy nem, nem, ezt nem
lęhet. A jegyző asszony tollából, sajlos most ő nincs, úgyhogy emiatt erre a kérdésemľe is
írásban szeretném kérni a vá|aszt. En azt szeľetném megkérdezni, hogy az e|tęIt időben
töľtént-e valami, hogy ezekhez a renđszerekhez akkor a képviselők mégsem férhetnek hozzá,
vagy pedig esetleg feliilbíľáljfü-e eń. az á|Iźspoĺtjukat? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis M.áLté

Szóban is tudnánk válaszolni, de Képvise|ő fu jeleńe, hogy írásban kéri mind a két feltett
kérdéséľe avźllaszt, ennek eleget téve 15 napon belül ezt ĺjnnek megküldjtik.



Pintéľ Attila
Köszĺjnöm a szépen szót. Most eszembe jutott az, hogy Tormay Cécile Kőfaragó utcai
em\éktábláját tdbb alkalommal is vörös festékkel öntötték le, vélhetően szélsőbalos vandálok.
Es an, szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban hogy áll a nyomozźs? Én azt
gondolom, hogy nem ttĺľhetiink meg ilyenfajtavaĺđalizmust a keľĹiletben. Kĺjszönöm szépen.

Dľ. Kocsĺs M:áLté
Képviselő ur kéľdésére 15 napon beliil, rendőrkapitány úr tájékoztatása alapjrán vźiaszt
küldünk.

Budapest, 20I2.jú1ius 3 1.

Rímún Edina sk.
jeglző

1t
lina ĺ.

dr. Kocsis Múté sk.
polgáľmester

A j egyzők<lnyvi $ivonatot készítette:

b.ďÁu.j,
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csopoľt - ugyintéző




