
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. szeptember 20-án 
15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as 

tárgyalójában megtartott 13. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
292/2012. (IX.20.) 16 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

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

1/1.
►

Megismételt beszámoló a BRFK VIII. kerületi  Rendőrkapitányság 2011. 
évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
293/2012. (IX.20.) 16 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1.
►

Megismételt beszámoló a BRFK VIII. kerületi  Rendőrkapitányság 2011. 
évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
7/2012. (II.21.) rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. A  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről szóló beszámolója
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a K&H Bank Zrt-vel 2009. október 07. napján kötött Beruházási 
Hitelszerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 

1. Európa Belvárosa Program / Javaslat fedezet biztosítására könyvvizsgálói 
jelentés készítésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat  a  Corvin  Medical  Kft-t  érintő  tulajdonosi  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Berki János - Corvin Medical Kft. ügyvezető

2. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti 
telekingatlanok hasznosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat díjmentes parkolásra jogosult intézmények körének bővítésére
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2



2. Javaslat a Budapest VIII., Kőfaragó u. 3. szám alatti Társasház homlokzat 
felújításának támogatására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Döntés  a  Szlovákajkú  Evangélikus  Egyházközség  emléktábláinak 
elhelyezéséről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

4. Rendelet  módosítás  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  a  fák 
kivágásáról  és  pótlásáról  szóló  26/2006.  (VII.14.)  sz.  önk.  rendelettel 
szembeni törvényességi felhívása kapcsán
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. „VIII.  kerület  Mátyás  téren  található  nyilvános  illemhely  átalakítása” 
tárgyú  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzési  eljárás 
eredményének megállapítása és fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Balogh István - képviselő

7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat intézményi költségvetések módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola  és  a  Napraforgó  Napközi  Otthonos  Óvoda  vezetői  pályázatának 
kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat a szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatokra fordítható 
állami támogatás felhasználására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

4. Javaslat  a  Józsefvárosi  Szociálpolitikai  Kerekasztalról  szóló  51/2004.
(XII.30.) rendelet hatályon kívül helyezésére, és új rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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5. Javaslat népkonyhai étkeztetés biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

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

7. Javaslat a köznevelési intézmények állami átvételével kapcsolatos előzetes 
döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

8. Javaslat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskola jubileumi programjainak támogatására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő
dr. Ferencz Orsolya – képviselő

9. Javaslat  fedezet  biztosítására  az  I.  Józsefváros  Sakk  Kupa 
gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozásához 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Zentai Oszkár - HB elnök

8. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
► Megismételt beszámoló a BRFK VIII. kerületi  Rendőrkapitányság 2011. 

évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
294/2012. (IX.20.) 14 IGEN 0 NEM    2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a BRFK VIII.  kerületi  Rendőrkapitányság  2011.  évi 
tevékenységéről szóló megismételt beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
295/2012. (IX.20.) 16 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú határozatokat 
az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:

    04-2831/5/2012.
    04-10774/3/2012.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

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

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
7/2012. (II.21.) rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  48/2012.  (IX.24.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  2012.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL  SZÓLÓ  7/2012.(II.21.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Napirend 3/2. pontja
A  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről szóló beszámolója
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
296/2012. (IX.20.) 16 IGEN 0 NEM    1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 3/3. pontja
Javaslat a K&H Bank Zrt-vel 2009. október 07. napján kötött Beruházási 
Hitelszerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
297/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1. egyetért a K&H Bank Zrt-vel 2009. október 07. napján kötött - SFI-MUN-09-221/3., 
SFI-MUN-09-221/4., SFI-MUN-09-221/2., SFI-MUN-09-221/6. számú - Beruházási 
Hitelszerződések a Törlesztési Ütemtervre vonatkozó módosításával.

2. a  határozat  1.  pontja  alapján  elfogadja  az  előterjesztés  1-4.  mellékletét  képező 
Beruházási Hitelszerződések 1. számú módosítását és felkéri  a polgármestert  azok 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. szeptember 20.

2. pont esetén a szerződések aláírására 2012. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 

Napirend 4/1. pontja
Európa Belvárosa Program / Javaslat fedezet biztosítására könyvvizsgálói 
jelentés készítésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
298/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  Európa  Belvárosa  Program  –  KMOP-5.2.2/b-2f-2009-0004  –  projektzárásához 
szükséges könyvvizsgálói jelentés elkészítésére bruttó 1 143 000 forint fedezetet biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 20.

2. az 1. pontban meghatározott költség költségvetési fedezetének biztosítása érdekében az 
Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  cél  és  általános  tartalék  előirányzatán 
belül  a  működési  általános  tartalék  előirányzatát  1.143,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2012. december 31.

4. felkéri Rév8 Zrt-t, hogy az Európa Belvárosa Program – KMOP-5.2.2/b-2f-2009-0004 – 
projektzárásához szükséges könyvvizsgálói jelentés elkészítésére folytasson le beszerzési 
eljárást  és  az  eljárás  során  beérkezett  ajánlatok  alapján  tegyen  javaslatot  a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a nyertes könyvvizsgáló kiválasztására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. október 20.

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

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat  a  Corvin  Medical  Kft-t  érintő  tulajdonosi  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Berki János - Corvin Medical Kft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
299/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület, mint a  Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Kft. (a 
továbbiakban: Corvin Medical Kft.) kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Corvin Medical Kft. székhelyének áthelyezéséhez a 1052 Budapest, Régiposta 
utca 12. II. emelet 8. szám alá.

2.  hozzájárul  a  Corvin  Medical  Kft. jogutód  nélküli,  végelszámolással  történő 
megszüntetéséhez azzal, hogy a végelszámolás kezdőnapja: 2012. szeptember 25. 

3.  hozzájárul,  hogy  a  Corvin  Medical  Kft. cégneve  a  következőre  módosuljon:  Corvin 
Medical  Alkalmazott  Orvostudományi  Fejlesztő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
„végelszámolás alatt”, rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. „v.a.”, és egyben hozzájárul 
a Társasági Szerződés 1.1.-1.4. pontjainak az alábbiak szerinti módosításához:

1. A Társaság cége, székhelye
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1.1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:
Corvin  Medical  Alkalmazott  Orvostudományi  Fejlesztő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  
végelszámolás alatt
1.2. A Társaság rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. v.a. 
1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: Corvin Medical Developments Ltd.
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Corvin Medical Ltd.
1.4. A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet 8.

4. hozzájárul, hogy a taggyűlés a Corvin Medical Kft. jelenlegi ügyvezetőjét dr. Berki Jánost 
(lakik: 1031 Budapest, …………………, anyja neve: ………….)  válassza meg a  Corvin 
Medical  Kft. „v.a.” végelszámolójának határozatlan időtartamra  és egyben  hozzájárul a 
Társasági Szerződés 10. pontjának az alábbiak szerinti módosításához:

10. A végelszámoló, a Társaság képviselete, a cégjegyzés módja 

10.1.  A  Társaság  ügyeinek  intézését  a  végelszámoló  látja  el,  aki  önállóan  képviseli  a  
Társaságot bíróság és más hatóság előtt.
10.2.  A  végelszámoló  képviseleti  jogát  a  Társaság dolgozóira  az  ügyek  meghatározott  
csoportjára nézve átruházhatja.
10.3. A végelszámoló megbízatása határozatlan időtartamra szól. 
10.4. A Társaság végelszámolója:
Dr. Berki János József
lakik: 1031 Budapest, …………………..
anyja neve: ……………….
születési idő: ………………….
10.5.  A  végelszámolóra  egyebekben  a  Gt.  és  Ctv.  ügyvezetőre  vonatkozó  szabályai  
irányadóak.  A  jelen  Társasági  Szerződés  ügyvezetőre  vonatkozó  szabályai  a  
végelszámolóra irányadóak a továbbiakban.

5.  felhatalmazza  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  képviselőt,  hogy  a 
Corvin Medical Kft. taggyűlésén az 1-4. pontokban meghatározott döntését képviselje és a 
szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: 1-4. pontok esetén polgármester
  5. pont esetén az önkormányzati tulajdonosi képviselő

Határidő: 1-4. pontok esetén 2012. szeptember 20.
    5. pont esetén a Corvin Medical Kft. következő taggyűlése

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

Napirend 5/2. pontja
Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti 
telekingatlanok hasznosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
300/2012. (IX.20.) 2 IGEN 15 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület  nem  fogadja  el  Pintér  Attila  módosító  indítványát,  mely  szerint  a  
gépkocsi beálló havi bérleti díját 1.000 Ft + Áfa összegben állapítsa meg.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
301/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) eltér a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában 
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u. 27. szám alatti telek, 
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési  Szolgálat  és  a  Közterület-felügyelet  dolgozói  részére,  5.000,-  Ft  + 
Áfa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

2.) eltér a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában 
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti 
telek,  gépkocsi-beállóként  való hasznosítását  a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozói  részére, 
5.000,- Ft + Áfa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

3.) Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  üres  telkek,  felépítményes  ingatlanok,  gépkocsi-
beállók  és  dologbérlet  bérbeadásának  feltételeiről  szóló  59/2011.  (XI.07.)  számú 
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a bérleti szerződés hatályba lépésének 
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

4.) Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  üres  telkek,  felépítményes  ingatlanok,  gépkocsi-
beállók  és  dologbérlet  bérbeadásának  feltételeiről  szóló  59/2011.  (XI.07.)  számú 
önkormányzati  rendelet  15. § (4) a.)  pontja alapján eltekint  az egyoldalú kötelezettség 
vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókra történő bérleti szerződések megkötésére.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgálja meg a kerékpártárolók kialakításának lehetőségét az 
önkormányzati  intézmények  és  a  Polgármesteri  Hivatal  környezetében  és  a  bevételek 
alakulásának  függvényében  tegyen  javaslatot  a  Képviselő-testület  2013.  évi  januári 
második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 1-5. pont esetében: 2012. szeptember 27.

6. pont esetében: a Képviselő-testület 2013. évi januári második ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Gazdálkodási Ügyosztály,
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6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat díjmentes parkolásra jogosult intézmények körének bővítésére
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
302/2012. (IX.20.) 16 IGEN 1 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) felkéri  a  polgármestert  a  bölcsődék,  óvodák,  általános  iskolák és  többcélú  oktatási 
intézmények  vezetőivel  történő  kapcsolatfelvételre  a  díjfizetés  nélküli  parkolást 
biztosító rendszer időbeli bővítése céljából 

2.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  2012.  november  havi  második 
ülésére terjessze elő a díjfizetés nélküli parkolásra vonatkozó javaslatát

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület november havi második ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet, 
valamennyi bölcsőde, óvoda és általános iskola,  többcélú oktatási intézmény vezetője, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  49/2012.  (IX.24.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS  KÖZIGAZGATÁSI  TERÜLETÉN  A  JÁRMŰVEL  TÖRTÉNŐ 
VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYZÁSÁRÓL SZÓLÓ 26/2010. (VI.18.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
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Napirend 6/2. pontja
Javaslat a Budapest VIII., Kőfaragó u. 3. szám alatti Társasház homlokzat 
felújításának támogatására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
303/2012. (IX.20.) 3 IGEN 13 NEM    1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület nem fogadja el Szili Balázs módosító indítványát, mely szerint a 20 %-ot  
visszatérítendő támogatás keretében kapja meg a társasház.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
304/2012. (IX.20.) 15 IGEN 2 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyszeri, vissza nem térítendő bruttó 1.528.718.- Ft támogatást nyújt a Budapest VIII., 
Kőfaragó u. 3. szám alatti Társasház homlokzat felújítás bekerülési költségének 20%- 
támogatására.

2. az  1.  pont  szerinti  támogatás  költségvetési  fedezete  érdekében  az  Önkormányzat 
kiadás  11107-01  cím  működési  cél  és  általános  tartalék  előirányzatán  belül  a 
városmarketing céltartalék előirányzatát 1.528,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
a kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási kiadás előirányzatát,  ugyan ezen összeggel 
megemeli.

3. felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  4.  számú  mellékletét  képező  Támogatási 
szerződés aláírására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont esetén 2012. szeptember 20.

3. pont támogatási szerződés aláírása 2012. szeptember 25-ig
4. pont esetén költségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2012. december 31-ig

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Pénzügyi 
Ügyosztály
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Napirend 6/3. pontja
Döntés  a  Szlovákajkú  Evangélikus  Egyházközség  emléktábláinak 
elhelyezéséről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
305/2012. (IX.20.) 16 IGEN 0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  Szlovákajkú 
Evangélikus  Egyházközség  megemlékezésül  négy –  a  gyülekezet  megalakulásáról,  Kollár 
János  és  Bachát  Dániel  lelkészekről  valamint  Izsák  Lajos  kántortanítóról  -  kétnyelvű 
emléktáblát  helyezzen el a Budapest VIII. Rákóczi út 57. számú épület utcai homlokzatán 
2012. decemberben. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

Napirend 6/4. pontja
Rendelet  módosítás  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  a  fák 
kivágásáról  és  pótlásáról  szóló  26/2006.  (VII.14.)  sz.  önk.  rendelettel 
szembeni törvényességi felhívása kapcsán
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
306/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület Vörös Tamás ügyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a „Rendelet 
módosítás  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  a  fák  kivágásáról  és  pótlásáról  szóló 
26/2006.  (VII.14.)  sz.  önk.  rendelettel  szembeni  törvényességi  felhívása  kapcsán”  c. 
napirendet elnapolja.
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Napirend 6/5. pontja
VIII.  kerület  Mátyás  téren  található  nyilvános  illemhely  átalakítása” 
tárgyú  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzési  eljárás 
eredményének megállapítása és fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Balogh István - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
307/2012. (IX.20.) 13 IGEN 2 NEM   2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  „VIII.  kerület  Mátyás  téren  található  nyilvános  illemhely  átalakítása”  tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Duna Aszfalt Kft. (székhelye: 6060 
Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő adta, az ajánlati ár nettó 2 500 000 Ft, bruttó 
3.175.000.-Ft.

2. az  1.  pontban  foglaltak  költségvetési  fedezetének  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat kiadás 11107-03 cím egyéb fejlesztési céltartalék előirányzatát 635,0 e 
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím felújítási előirányzatán belül 
a Mátyás téri illemhely átalakítása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

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

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: 2012. szeptember 20.

3. pont tekintetében: 2012. október 1.
4. pont tekintetében: a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat intézményi költségvetések módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
308/2012. (IX.20.) 14 IGEN 2 NEM    1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül a 
munkaviszony  megszüntetéséből  adódó  munkavégzés  alóli  felmentési  időre  járó, 
valamint  végkielégítések  illetményei  és  járulékai  előirányzatát  14.096,4  e  Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz 
államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési 
támogatása  előirányzatát,  ugyan  ezen  összeggel  megemeli  álláshelyváltozások 
többletköltségei, jubileumi jutalom és felmentések támogatása címén.

2. a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési 
szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 888,2 e Ft-tal megemeli 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  a  rendszeres 
személyi juttatások előirányzatát 626,2 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 55,7 
e Ft-tal, munkavégzéssel kapcsolatos díjazás előirányzatát 15,7 e Ft-tal, munkáltatót 
terhelő  járulékok és szociális  hozzájárulási  adó előirányzatát  180,0 e  Ft-tal,  dologi 
SZJA  előirányzatát  10,6  e  Ft-tal  megemeli  egy  fő  álláshely  bővítés  költségvetési 
fedezete címén.

3. a  Vajda  Péter  Ének  –  Zenei  Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi 
támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása 
előirányzatát 1.375,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás 
előirányzatán  belül  a  rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatát  968,4  e  Ft-tal, 
cafeteria  céljellegű  előirányzatát  111,4  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 274,7 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 
e Ft-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

4. a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési 
szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  1.451,8  e  Ft-tal 
megemeli  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  a 
rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatát  1.028,4  e  Ft-tal,  cafeteria  céljellegű 
előirányzatát  111,3 e Ft-tal,  munkáltatót terhelő járulékok és szociális  hozzájárulási 
adó előirányzatát 290,9 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 e Ft-tal megemeli két 
fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

5. a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 
71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti 
szervi  támogatása  előirányzatát  1.615,6  e  Ft-tal  megemeli  és  ezzel  egyidejűleg  a 
kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  a  rendszeres  személyi  juttatások 
előirányzatát  1.186,0  e  Ft-tal,  cafeteria  céljellegű  előirányzatát  83,5  e  Ft-tal, 
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 330,2 e Ft-
tal,  dologi  SZJA előirányzatát  15,9  e  Ft-tal  megemeli  másfél  fő  álláshely  bővítés 
költségvetési fedezete címén.
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6. a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési 
felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  310,7  e  Ft-tal  megemeli  és  ezzel 
egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  a  rendszeres  személyi 
juttatások előirányzatát 216,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 27,8 e Ft-tal, 
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61,6 e Ft-tal, 
dologi SZJA előirányzatát 5,3 e Ft-tal megemeli fél fő álláshely bővítés költségvetési 
fedezete címén.

7. a  Szivárvány  Napközi  Otthonos  Óvoda  60100-08  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 155,4 e Ft-
tal  megemeli  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  a 
rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatát  108,0  e  Ft-tal,  cafeteria  céljellegű 
előirányzatát 13,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát 30,8 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 2,7 e Ft-tal megemeli 0,25 fő 
álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

8. a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési 
szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 374,7 e Ft-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem 
tartozók  juttatásai  előirányzatát  295,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és 
szociális  hozzájárulási  adó  előirányzatát  79,7  e  Ft-tal  megemeli  munkavégzés  alól 
felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

9. a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím 
bevételi  támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi 
támogatása  előirányzatát  7.044,7  e  Ft-tal  megemeli  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás 
személyi  juttatás  előirányzatán  belül  az  állományba  nem  tartozók  juttatásai 
előirányzatát  732,8 e  Ft-tal,  helyettesítés  előirányzatát  122,3 e  Ft-tal,  végkielégítés 
előirányzatát 4.691,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó  előirányzatát  1.497,7  e  Ft-tal  megemeli  munkavégzés  alól  felmentett  dolgozó 
miatti többletköltség címén.

10. a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési 
szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  1.051,6  e  Ft-tal 
megemeli  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatán  belül  az 
állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát  828,0 e Ft-tal,  munkáltatót terhelő 
járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó  előirányzatát  223,6  e  Ft-tal  megemeli 
munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

11. a Vajda Péter Ének- Zenei Általános Iskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját 
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.755,1 e 
Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az 
állományba  nem tartozók  juttatásai  előirányzatát  627,0  e  Ft-tal,  jubileumi  jutalom 
előirányzatát  755,0 e Ft-tal,  munkáltatót terhelő járulékok és szociális  hozzájárulási 
adó  előirányzatát  373,1  e  Ft-tal  megemeli  munkavégzés  alól  felmentett  dolgozó 
felmondási időre járó illetménye és jubileumi jutalom címén.

12. az  Őszirózsa  Gondozó  Szolgálat  40100-01  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  támogatása  előirányzatát  1.927.2  Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi 
juttatás  előirányzatát  1.296,0  e  Ft-tal,  a  cafeteria  előirányzatát  167,1  e  Ft-tal,  a 
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munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369.8 e Ft-
tal, a dologi előirányzatán belül a munkaruha-védőruha előirányzatát 62.5 e Ft-tal és 
az SZJA előirányzatát 31.8 e Ft-tal csökkenti 2012. augusztus 1-től 3 fő engedélyezett 
létszám csökkentésből adódó megtakarítás címén.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-12. pont: 2012. szeptember 20.

13.  pont:  az  önkormányzat  költségvetésének  következő  módosítása,  legkésőbb  
  2012. december 31-ig

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

Napirend 7/2. pontja
Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola  és  a  Napraforgó  Napközi  Otthonos  Óvoda  vezetői  pályázatának 
kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
309/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

az  alábbi  pályázati  kiírásokat  sürgősséggel  megjelenteti  az  Oktatási  és  Kulturális 
Közlönyben (az Emberi  Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában), a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, a Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján, 
valamint a Józsefváros című újságban, mely tartalmazza a következőket:

1.)

munkahely: Molnár  Ferenc  Magyar-Angol  Két  Tanítási 
Nyelvű  Általános  Iskola  (1085  Budapest, 
Somogyi Béla u. 9-15.)

a beosztás, munkakör megjelölése: igazgató, pedagógus

a megbízás időtartama: 5 év

a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. december 20. – 2017. július 31.
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a megbízás feltételei: Általános  iskolában  pedagógus-munkakör 
betöltéséhez  szükséges  felsőfokú  iskolai 
végzettség  és  szakképzettség,  pedagógus- 
szakvizsga  keretében  szerzett  intézményvezetői 
szakképzettség,  legalább  öt  év  pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

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  Közigazgatási  Állásportál  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 véleményezési határidő lejártát követő 30 nap

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

2.)
munkahely: Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

a beosztás, munkakör megjelölése: óvodavezető, óvodapedagógus

a megbízás időtartama: 5 év

a  megbízás  kezdő  napja  és 
megszűnésének időpontja:

2012. december 20. – 2017. július 31.
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a megbízás feltételei: Felsőfokú  óvodapedagógusi  végzettség  és 
szakképzettség,  pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett  intézményvezetői  szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat.

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  Közigazgatási  Állásportál  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 véleményezési határidő lejártát követő 30 nap

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

Felelős: 1-2. pont esetében: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. október 15.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda

Napirend 7/3. pontja
Javaslat a szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatokra fordítható 
állami támogatás felhasználására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
310/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. biztosítja  az  oktatási  intézmények  részére a  szakmai,  tanügyigazgatási  informatikai 
feladatok  támogatására  a  feltüntetett  összegeket,  melyet  az  intézmény  a  meglévő 
informatikai  berendezések  korszerűsítésére  és  akkreditált  iskolai  adminisztrációs  és 
ügyviteli  szoftverek  beszerzésére  és  ezek  működtetésével  összefüggő  kiadásokra 
fordíthat az alábbiak szerint:

Intézmény
szakmai, tanügyigazgatási 
informatikai feladatokra 

fordítható összeg eFt
Deák Diák Általános Iskola 675,5
Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi 
ÁMK 412,9

Losonci Téri Általános Iskola 1020,3
Németh László Általános Iskola 765,3
Molnár  Ferenc  Magyar-Angol  Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 828,9

Józsefvárosi  Egységes 
Gyógypedagógiai  Módszertani 
Központ és Általános Iskola

137,0

Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola 802,6

Összesen 4.642,5

2. a./  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  1107-01  cím  működési 
általános  és  céltartalékon  belül  a  működési  céltartalékon  belül  a  szakmai 
tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött  felhasználású  állami  normatíva 
előirányzatát 4.642,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím 
működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési 
szervek  felügyeleti  működési  támogatása  előirányzatát,  ugyan  ezen  összeggel 
megemeli.

b./  a  Deák  Diák  Általános  Iskola  71500-02  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek működési  felügyeleti  szervi támogatása előirányzatát  és ezzel 
egyidejűleg  a  kiadási  dologi  előirányzatát   675,5  e  Ft-tal  céljelleggel  megemeli 
szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött  felhasználású  állami 
támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra 
és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 
31-ig.

c./.  a  Lakatos  Menyhért  Általános  Művelődési  Központ  71500-01  cím  bevételi 
támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása 
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előirányzatát  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  dologi  előirányzatát  412,9  e  Ft-tal 
céljelleggel  megemeli  szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött 
felhasználású  állami  támogatása  címén,  melynek  felhasználása  50%-50% arányban 
szoftverhasználati  díjra  és  informatikai  berendezések  korszerűsítésére,  beszerzésére 
fordítható 2012. december 31-ig.

d./  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola  71500-03  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek működési  felügyeleti  szervi támogatása előirányzatát  és ezzel 
egyidejűleg  a  kiadási  dologi  előirányzatát  1.020,3  e  Ft-tal  céljelleggel  megemeli 
szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött  felhasználású  állami 
támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra 
és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 
31-ig. 

e./  a  Németh  László  Általános  Iskola   71500  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek működési  felügyeleti  szervi támogatása előirányzatát  és ezzel 
egyidejűleg  a  kiadási  dologi  előirányzatát   765,3  e  Ft-tal  céljelleggel  megemeli 
szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött  felhasználású  állami 
támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra 
és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 
31-ig.

f./ a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 
cím  bevételi  támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi 
támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát  828,9 e 
Ft-tal  céljelleggel  megemeli  szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok kötött 
felhasználású  állami  támogatása  címén,  melynek  felhasználása  50%-50% arányban 
szoftverhasználati  díjra  és  informatikai  berendezések  korszerűsítésére,  beszerzésére 
fordítható 2012. december 31-ig.

g./  a  Józsefvárosi  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Központ  és  Általános 
Iskola  71500-08  cím  bevételi  támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési 
felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  dologi 
előirányzatát  137,0  e  Ft-tal  céljelleggel  megemeli  szakmai  tanügyigazgatási 
informatikai  feladatok  kötött  felhasználású  állami  támogatása  címén,  melynek 
felhasználása  50%-50%  arányban  szoftverhasználati  díjra  és  informatikai 
berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

h./  a  Vajda  Péter  Ének  –  Zenei  Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi 
támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása 
előirányzatát  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  dologi  előirányzatát  802,6  e  Ft-tal 
céljelleggel  megemeli  szakmai  tanügyigazgatási  informatikai  feladatok  kötött 
felhasználású  állami  támogatása  címén,  melynek  felhasználása  50%-50% arányban 
szoftverhasználati  díjra  és  informatikai  berendezések  korszerűsítésére,  beszerzésére 
fordítható 2012. december 31-ig.
.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén 2012. szeptember 20.

3. pont esetén 2012. december 31.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, költségvetési szervek vezetői

Napirend 7/4. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Szociálpolitikai  Kerekasztalról  szóló  51/2004.
(XII.30.) rendelet hatályon kívül helyezésére, és új rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  50/2012.  (IX.27.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL MŰKÖDÉSÉRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Napirend 7/5. pontja
Javaslat népkonyhai étkeztetés biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
311/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központhoz  tartozó  nyitva  álló 
helyiségként  1086  Budapest,  Magdolna  u.  43.  szám  alatti  helyiségben  működő 
népkonyha adagszámát 2013. évben napi 300 adagszámról 320 adagszámra emeli. 
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2. az  1.  pontban  megjelölt  feladatra  előzetes  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének terhére 27.500.000,- Ft összegben.

3. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot  a  népkonyhai  étkeztetésre 
vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására.

Az ajánlattételi felhívás tartalmazza:

- szerződés típusa: vállalkozási szerződés,

- szerződés tárgya: népkonyhai étkeztetés szolgáltatás ellátása Józsefvárosban, 320 
adag egyszeri meleg étel/nap biztosítása,

- a szerződés határozott  időtartamú 2013. január 01. napjától 2013. december 31. 
napjáig, felmondási idő maximum 3 hónap,

- az étel kiszállításának módja: badellás-leplombált,

- a napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításának költsége 2013. évben maximum 
nettó 21.500.000,- Ft 

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  pontjában  foglaltakat  a  2013.  évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: 1-2.; 4. pontok esetében: polgármester
  3. pont esetében: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. szeptember 20.
3.  pont  esetében:  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  beszerzési  eljárás 
eredményét megállapító ülése, legkésőbb 2012. november 30.

    4. pont esetében: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése

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

Napirend 7/6. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 
térítési díj fizetés kötelezettségről szóló 21/2011. (IV. 12.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
312/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások 
formáiról  és  a  térítési  díj  fizetési  kötelezettségről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendeletben meghatározott térítési díjak összegét nem módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

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

Napirend 7/7. pontja
Javaslat a köznevelési intézmények állami átvételével kapcsolatos előzetes 
döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
313/2012. (IX.20.) 14 IGEN 0 NEM    3 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdése alapján nem 
kérelmezi  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  illetékességi  területén  lévő,  saját 
tulajdonában  álló  valamennyi  köznevelési  intézmény  működtetési  kötelezettség  alóli 
mentesítését a következő naptári évben kezdődő tanévtől.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 20.

2. az  intézményvezetők,  oktatási  szakemberek  és  szükség  esetén  az  állami 
intézményfenntartó  intézet  bevonásával  készüljön  javaslatcsomag  arról,  hogy a  2012. 
évben  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  oktatási  intézményekben  hogyan 
biztosíthatóak  azok  a  2012-ben  nyújtott  oktatási  többletszolgáltatások,  amelyek  az 
államosítás következtében elvesznek, elveszhetnek (így például a sajátos nevelési igényű 
(SNI) tanulók oktatása, vagy a pedagógiai asszisztens szolgáltatás).

Felelős: polgármester
Határidő: a 2013-as költségvetési koncepció elkészítése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
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Napirend 7/8. pontja
Javaslat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskola jubileumi programjainak támogatására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő
dr. Ferencz Orsolya – képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
314/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány (1088 Budapest, Trefort u. 8.) részére vissza nem 
térítendő,  300.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt,  az  iskola fennállásának  125.  évi 
jubileuma alkalmából rendezett ünnepi programok támogatására,

2. az  1.  pont  szerinti  támogatás  költségvetési  fedezete  érdekében  az  Önkormányzat 
kiadás  11107-01  cím  működési  cél  és  általános  tartalék  előirányzatán  belül  a 
városmarketing céltartalék előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11105  cím  működési  célú  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  kívülre 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli,

3. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírására,

4. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-
31.)  részére vissza nem térítendő,  300.000,-  Ft  összegű támogatást  nyújt  az iskola 
fennállásának  100.  évi  jubileuma  alkalmából  rendezett  ünnepi  programok 
támogatására,

5. a)  a  4.  pont  szerinti  támogatás  költségvetési  fedezete  érdekében az  Önkormányzat 
kiadás  11107-01  cím  működési  cél  és  általános  tartalék  előirányzatán  belül  a 
városmarketing céltartalék előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
11108-02 cím kiadási működésre átadott  pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen 
belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát ugyan 
ezen  összeggel  megemeli  a  Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskola 
támogatása címén,

b) a  Vajda  Péter  Ének  –  Zenei  Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi 
támogatások  saját  költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát  300,0  e  Ft-tal,  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  dologi  előirányzatát 
céljelleggel  ugyan  ezen  összeggel  megemeli  az  intézmény  fennállásának  100.  évi 
jubileuma alkalmából tervezett ünnepi programok megrendezése címen.
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6. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és 
Sportiskola jubileumi rendezvénysorozatának fővédnökségét az intézmény felkérésére 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében ellássa,

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

Felelős:  polgármester
Határidő:    1. pont esetében: 2012. szeptember 20.

     2-3. pont esetében: 2012. október 31.
4. pont esetében: 2012. szeptember 20.
5. pont esetében: 2012. október 31.
6. pont esetében: 2013. március 31.
7. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

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

Napirend 7/9. pontja
Javaslat  fedezet  biztosítására  az  I.  Józsefváros  Sakk  Kupa 
gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozásához 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Zentai Oszkár - HB elnök

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
315/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Budapesti  Sakkszövetség  (székhely:  1053  Bp.  Curia  u.  3.)  részére  vissza  nem 
térítendő,  50.000,-  Ft.  összegű  támogatást  nyújt  az  I.  Józsefváros  Sakk  Kupa 
gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozására.

2. az Önkormányzat 11107-01-es cím működési cél és általános tartalék, ezen belül az 
alpolgármesterek  saját  keretei  előirányzatát  50,0  e  forinttal  csökkenti  és  a  kiadás 
11105 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 
ugyan ezen összeggel megemeli.

3. felkéri a polgármestert a Budapesti Sakkszövetséggel (székhely: 1053 Bp. Curia u. 3., 
adószám:  1809646,  képviseli:  Révész  Máriusz)  a  határozat  1.  pontja  szerinti 
támogatási szerződés aláírására bruttó 50.000,- Ft összegben.
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4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. szeptember 20.

3. pont esetében: 2012. szeptember 27.
4. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

8. Egyéb előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
316/2012. (IX.20.) 17 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  felépítését  2012.  október  01.  napjával  az  alábbiak 
szerint módosítja:

a  Főépítészi  Iroda  elnevezését  Városfejlesztési  és  Főépítészi  Iroda  elnevezésre 
változtatja  és  a  Városfejlesztési  és  Főépítészi  Irodán  belül  létrehozza  a  főépítészi 
csoportot és a stratégiai csoportot.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerint a szükséges munkáltatói intézkedéseket 
tegye  meg  és  gondoskodjon  a  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  jelen 
határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester
2. pont esetében:  jegyző

Határidő: 2012. október 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL  ELFOGADJA  ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  51/2012.  (IX.27.)  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 Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Képviselői kérdések

Szili Balázs
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr. Legutóbbi testületi ülésen említettem a Baross utca 
Szűz utca sarkán lévő illegális szemétlerakó problémáját, amire azt válaszolta Polgármester 
Úr,  hogy  ismeretlen  tettesek  az  elkövetők,  és  az  ellenőrzési  rendszer  felülbírálatával  új 
rendszer kialakítására van szükség. Az lenne a kérdésem, amíg nincsen meg az új rendszer, 
addig miért nem lehet használni a régi rendszert, hiszen a szemétdombbal sréhen szemben 
található egy köztéri kamera? Annak a felvételi alapján miért nem lehet beazonosítani, hogy 
kik azok, akik rendszeresen odahordják a hulladékot? 

Ha már szóba került a kamera. Régebbi képviselő-testületi ülésen a mi részünkről történt egy 
felajánlás, hogy a teljes képviselő-testületi anyagot nyilvánosságra hozzuk. Honlapunk tárhely 
kapacitási lehetősége erre nem adott lehetőséget, és ezután a Polgármester Úr tett arra ígéretet, 
hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Honlapjára fog felkerülni a teljes testületi anyag. Ha jól 
emlékszem Perlaki Úr arra is tett egy felajánlást, hogy biztosít hozzá kamerát. Az a kérdésem, 
hogy a velem szemben lévő kamera az az Önkormányzat kamerája, vagy egy magán kamera? 
Amennyiben magán kamera, nincs több kérdésem, ha önkormányzati, akkor mikor és hol fog 
megjelenni a nyilvánosság számára a felvett anyag? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Nem önkormányzati. A második kérdést ezzel lezártnak is tekintjük. Egyébként még annyit 
hagy tegyek hozzá, tekintettel arra, hogy a szocialista transzparencia az úgy néz ki, hogy egy 
háromórás  testületi  ülés  napirendi  vitájánál  Önök  úgy  összegeznek,  hogy  nem  kaptak 
válaszokat,  tehát  nyilvánvalóan  hazudtak  a  saját  szavazóiknak,  a  saját  honlapjukon.  Arra 
gondoltunk,  teremtünk  arra  lehetőséget,  hogy  szembesítsük  őket  majd  azokkal  a 
megtévesztésekkel,  amelyekben  Önök  tartják  a  saját  szimpatizánsaikat.  Eképpen  ez  egy 
magánhasználatú kamera. Azt a javaslatomat továbbra is fenntartom, hogy annak idején Pintér 
képviselő úr indítványozta az Önkormányzat  felé,  hogy legyen egy nyilvánosság bővítése. 
Találjunk egy kiszélesítést  aképpen,  hogy ne csak a  hanganyag  és  az  írásos  jegyzőkönyv 
legyen  elérhető,  hanem  egy  videofelvétel  is.  Meg  is  kérném  a  Hivatalt,  hogy  ennek  az 
előkészítése történjék meg. Én azt gondolom, hogy a jövő évi költségvetést várjuk meg vele, 
mert akkor is azt mondtuk, hogyha jó minőségűt szeretnénk, valóban egy Honlapkompatibilis 
anyagot,  ami tárgyilagosan mindenkit,  minden profilból jól  rögzítően,  színvonalasan,  tehát 
ahogy a Fővárosi Közgyűlés, akár az Országgyűlésben sikerült megszervezni, akkor az egy 
komoly  beruházás.  Ezekkel  a  kisteljesítményű  gépekkel,  amiket  ma  könnyen  el  tudnánk 
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anyagi  szempontból  érni,  azokkal  viszont  nem lehet  ezt  a  minőséget  biztosítani.  Azt  kell 
eldöntenünk, hogy mit szeretnénk. Én azért is húztam odébb ezt a monitort, hogy az Önök kis 
homokszórója  jobban tudjon venni,  mert  ilyen  távolságban nagyon  rossz a felbontása.  Én 
ennyivel  tudok most  jelent  pillanatban  hozzájárulni  az  Önök sikeréhez,  de  abban  viszont 
partner vagyok, hogy a jövőben kialakítsunk, de az idei költségvetésbe már nem fog beleférni, 
egy olyan rendszert, amit Pintér képviselő úr és Jakabfy képviselő úr is javasoltak korábban, 
de annak költsége lesz.

Az első kérdésére. A Wieszt őrnagy urat én egy alkalommal meginterjúvoltam arról, hogyan 
van ez a Szűz utca Baross utca, és egyáltalán a Baross utca minden sarkán ez a szemétlerakás, 
és kértem a rendőri intézkedést. Ő tájékoztatott arról, hogy rendőri intézkedések e tárgyban 
történtek azon a helyszínen, mivel kamera látja. Az Őrnagy Úr tudna bővebb tájékoztatást 
adni.  Tudniuk  kell,  hogy ezeket  a  szemétkupacokat  mostanában  sportszerűen,  valamilyen 
szervezett  magatartás  keretében  –  nekem  van  elképzelésem,  hogy  kik  –  sokkal  nagyobb 
arányban hordják az utcára bizonyítván azt,  hogy mennyire  rosszul  megy minden,  mint  a 
korábbiakban.  Ennek  a  vizsgálata  valóban  zajlik.  Megkérdezem  Őrnagy  Urat,  törvényi 
keretek között módja van-e arra, hogy tájékoztatást adjon erről az ügyről.

Wieszt Ferenc
Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr,  Tisztelt  Képviselő-testület!  A  jelzett  helyszínen 
megtörténtek  a  rendőri  intézkedések,  és  több  helyszínen  is  hasonló  cselekmény  miatt.  A 
térfigyelők  dokumentálták  a  kamerán  keresztül  az  eseményeket,  illetve  intézkedtünk  is 
ezekben  az  esetekben.  A  jelzett  helyszínen  a  Baross  utca  Szűz  utca  sarkánál  egy közeli 
kiskereskedésből hordták ki a szemetet, illetve helyezték el azokat a dolgokat a közterületen. 
Megtörtént az intézkedés, illetve szankcionálva is lett több alkalommal a cselekmény. 

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úr parancsoljon!

Pintér Attila
Az  egyik  kérdésem  a  józsefvárosi  térfigyelőkhöz  kapcsolódna.  Kaptam  állampolgári 
bejelentés  arról,  hogy  őt  kirabolták  egy  olyan  helyen,  ahol  józsefvárosi  térfigyelő  látja. 
Elment feljelentést tenni a VIII. ker. Rendőrkapitányságra, és ott olyan tájékoztatást kapott, 
hogy a térfigyelő kamera az nem alkalmas, vagy ott azon a részen, a Magdolna utcában nem 
alkalmas  arra,  hogy az  elkövetőt  azonosítsák.  Nem a  konkrét  ügyhöz  kapcsolódóan  arról 
szeretnék egy tájékoztatást, hogy ezek a térfigyelők mire alkalmasak. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Wieszt Ferenc őrnagy részére.

Wieszt Ferenc
Köszönöm a szót. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban tájékoztatná Képviselő Urat, hogy 
jelen  pillanatban  114  kamerával  működik  a  kerületben  térfigyelő  rendszer.  A  térfigyelő 
rendszer által készített felvételeket 5 napig tudjuk megőrizni jogszabály alapján, ezt követően 
akkor tudunk intézkedni a megőrzésre, ha eseményt jelentenek be, vagy bármilyen bejelentés 
érkezik a hatósághoz. A jelzett esetben nem tudom, hogy mikor történt a bejelentés 5 napot 
meghaladóan vagy 5 napon belül. Ha 5 napon belül történt, minden esetben a kollegák, ha 
olyan  esetben  történik  a  cselekmény,  ahol  térfigyelő  kamera  van,  és  nemcsak  magán  a 
helyszínen,  hanem az érkezési,  távozási útvonalakon is, mindig visszanézik a felvételeket. 
Tudni  kell,  hogy  114  kamerát  egyszerre  nem  lehet  nézni,  tehát  nem  ülhet  mindegyik 
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kameránál  rendőr.  Visszanézés  során,  pedig  azokat  a  felvételeket  másoljuk  ki,  ahol 
azonosításra alkalmas akár ruházat, akár arc alapján azonosításra alkalmas felvételek vannak. 
Ha pontosan megkapom az eset időpontját, illetve a körülményeket, akkor utána járok, hogy 
ebben  az  esetben  mi  történt.  Előfordulhat,  hogy  a  kamerától  olyan  távolságra  volt  a 
cselekmény, hogy valóban nem azonosítható a személy, az elkövető személye, tehát maga a 
rablás. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Szili Balázs képviselő úr, parancsoljon!

Szili Balázs
Köszönöm a szót  Polgármester  Úr!  Mind a két  választ  elfogadom,  nincs  szükség írásbeli 
válaszra.  Van  még  egy  kérdésem.  A  Józsefváros  Újságban  megjelent  Zentai  Oszkár  úr 
nyilatkozata,  amelyben  beszámolt  arról,  hogy a JVSZ új  vezetője  felszámolta  az SZDSZ-
MSZP-s vezetés által okozott káoszt. Most azon túl lépnék, hogy a köztisztviselők esetében 
mi  értelme  van  párthovatartozást  feszegetni,  főleg,  ha  a  JVSZ  vezetője  a  Polgármester 
személyes tanácsadója, de azt szeretném megkérdezni Polgármester Úrtól, ha Zentai Oszkár 
ismeri Perlaki Attila jelentését a JVSZ-ben uralkodó káoszról, akkor azt a Képviselő-testület 
miért nem ismeri, és mikor fogja megismerni? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Én nem tudom megmondani, hogy Zentai Oszkár úr ismeri-e, tehát a legjobb szándékkal sem 
tudok  válaszolni.  Az  SZMSZ  20.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmében  nemcsak  a 
polgármestertől, hanem a bizottsági elnöktől is van mód kérdezni, eképpen így fogjuk fel ezt a 
kérdést. Azzal együtt,  hogy az izgalmat a hónapok óta tartó, remegő izgalmat én értem az 
átvilágítás kapcsán, de én jelet pillanatban még nem láttam, és nem tudok anyagról, ezért nem 
látja még a Képviselő-testület.  A magam nevében a Testületet  arról megnyugtathatom, ha 
lenne, vagy én ismerné, akkor Önök is ismernék, higgyék el. Én még nem láttam. Bizottsági 
Elnök  úr,  pedig  remélem,  hogy  megválaszolja,  mire  gondolt  az  említett  interjúban. 
Parancsoljon.

Zentai Oszkár
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Az említett anyagot én sem ismerem, és nem is 
állítottam ezt  sehol,  hogy ismerek  ilyen  anyagot.  A kérdés  többi  része  viszont  nem volt 
teljesen világos számomra, ezért ezt megismételné?

Dr. Kocsis Máté
Az volt  a kérdés,  hogy Ön azt  nyilatkozta  egy újságban,  a Józsefváros  Újságban, hogy a 
Perlaki  igazgató  úr felszámolta  a korábbi  MSZP-SZDSZ vezetésű  intézményben uralkodó 
káoszt. Azt kérdezte a Képviselő Úr, hogy ha Ön tud erről a káoszról, akkor honnan tud. 
Vagy mit értett ez alatt a káosz alatt. 

Zentai Oszkár
Értem. Ha ez a kérdés, akkor arra azt a választ tudom adni, hogy Perlaki Úr maga mondta el a  
képviselő-testületi ülésen, hogy ő milyen anomáliákat talált, illetve milyen intézkedéseket tett 
ezek felszámolására. Az interjú másik részében én azt állítottam, hogy Perlaki Urat régebből, 
korábbi képviselő ciklusomból ismerem. Fenntartom ezt az állítást. 

Dr. Kocsis Máté
Pinté Attila képviselő úr parancsoljon.
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Pintér Attila
Köszönöm a szót Polgármester Úr! Július 19-én volt az utolsó rendes képviselő-testületi ülés, 
ahol feltettem 3 kérdést a napirendek során, amire a Polgármester Úr azt ígérte, hogy az első 
rendes  testületi  ülésen,  tehát  szeptember  20-án érkezik egy beszámoló  formájában válasz. 
Egyik kérdésre sem jött. Ezek a Mikszáth 4 Kft, RFV és a H-13. Annak idején ez a 4/1., 4/2.  
és 4/5. napirend kapcsán tettem fel kérdéseket, amire nem érkezett válasz mind a mai napig. 
Szeretném, ha ezt a Hivatal minél előbb pótolná. Köszönöm szépen.
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Dr. Kocsis Máté
Elhiszem  amit  mond  Képviselő  Úr,  megkövetem  Önt,  elnézést  kérek.  Jegyző  Asszonyt 
megkérem, hogy derítse ki, hogy a Hivatal mely szervezeti egységénél akadt el ez a válasz, és 
haladéktalanul pótoljuk. Elnézését kérem Képviselő Úrnak.

Budapest, 2012. szeptember
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