
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 4. rendkívüli üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
105/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

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

3/3.
►

Javaslat a 36750/2 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatos intézkedések 
megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
106/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  közbeszerzési  eljárás  megindítására  a  váltó  átalakítása  miatti 
hitel felvétel tárgyában
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  III.  Támogatási  Szerződésének 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István – képviselő
Kaiser József – képviselő
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3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  az  ideiglenes  Teleki  téri  piaccal  kapcsolatos  fejlesztések  és 
javítások költségeinek biztosítására, valamint káreseménnyel kapcsolatos 
részletfizetési kedvezmény biztosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Javaslat  a  Homok  u.  7.  és  a  Dankó  u.  18.  szám  alatti  ingatlanok 
vagyonkezelésbe adására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3.
►

Javaslat a 36750/2 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatos intézkedések 
megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

4. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére közfeladat ellátása céljából helyiség és 
feladatellátáshoz  szükséges  eszközök  biztosítására,  valamint 
együttműködési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat  közbeszerzési  eljárás  megindítására  a  váltó  átalakítása  miatti 
hitel felvétel tárgyában
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
107/2013. (III.27.) 12 IGEN 0 NEM   2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt

1) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. 
§ (5) bekezdése alapján a 2014-2027. évben lejáró 17.571.484 CHF névértékű váltót – 
15.832.242 CHF tőke, 1.739.242 CHF kamat - átalakítja fejlesztési célú hitellé.

2) a  határozat  1.  pontja  szerinti  átalakítás  érdekében  közbeszerzési  eljárást  indít 
15.832.242 CHF fejlesztési célú hitel felvételére.

3) jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező „Hitel nyújtása Józsefvárosi 
Önkormányzat  számára  váltó  átalakítására”  tárgyú  ajánlattételi  felhívást  és 
dokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, ÉSZ-KER Kft. 

2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  III.  Támogatási  Szerződésének 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)  
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István – képviselő
Kaiser József – képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
108/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal, a KMOP-5.1.1/B-
12-k-2012-0001 projektazonosító,  Budapest-Józsefváros,  Magdolna-negyed  program 
III – KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú – Támogatási Szerződés

- 1. sz. mellékletét képező „A Projekt elszámolható költségei”,
- 10. sz. mellékletét képező a „Projekt tevékenységeinek ütemezése”,

3



- 11. sz. mellékletét képező „A Projekt kifizetési ütemezése” 

módosítását és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.

2. elfogadja az 1. pont szerinti Támogatási Szerződés záradékkal történő kiegészítését az 
alábbi tartalommal:

„A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Támogatási  Szerződésben  vállalt  kifizetési  igénylések  és  előleg-elszámolások 
benyújtásának ütemezése tekintetében – a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg 
igényléséhez viszonyítottan – 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF 
7.6. a) pontja1 alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.

A  kedvezményezett  tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  amennyiben  a  havi  bontású 
cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyértelműen 
megállapítható,  hogy a  cselekvési  ütemterv  teljesítésének havi  szintű elmaradása  a 
negyedéves  pénzügyi  vállalás  teljesítését  veszélyezteti,  a  Támogató  annak 
bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.

A  kedvezményezett  a  Szerződésben  vállaltak  érdekkörén  kívül  történő 
ellehetetlenülése  esetén  a  negyedéves  kifizetési  ütemezésben  vállalt  határidőt 
megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé 
írásban,  dokumentációval  alátámasztottan  –  amennyiben  indokolt,  módosított 
ütemezés benyújtásával egyidejűleg – bejelenteni.

A  kedvezményezett  a  jelen  Záradék  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  Támogató 
rendelkezésére  áll  havi  szinten  legfeljebb egy alkalommal,  hogy a TSZ 10.  számú 
mellékletében rögzítettek végrehajtása ellenőrzésre kerülhessen.”

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.

3. a határozat 2. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés 
kiegészítésének aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződés Önkormányzathoz érkezését követően.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Rév8  Zrt.,  Polgármesteri  Kabinet, 
Jegyzői Kabinet

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1 ÚMFT esetében az ÁSZF 9.2.5. a) pontja alapján.
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Napirend 3/1. pontja
Javaslat  az  ideiglenes  Teleki  téri  piaccal  kapcsolatos  fejlesztések  és 
javítások költségeinek biztosítására, valamint káreseménnyel kapcsolatos 
részletfizetési kedvezmény biztosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
109/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 16. pontja alapján

1. felkéri  a Józsefvárosi Városüzemeltetési  Szolgálatot,  hogy végezze el  az ideiglenes 
piac  vízelvezető  rendszerének  teljes  körű  felmérését  és  készítse  el  a  vízelvezetés 
biztosításának  teljes  költségvetését,  és  a  költségvetési  fedezet  biztosítása  érdekében  a 
következő testületi ülésre terjessze be

2. a) hozzájárul ahhoz, hogy a Mobilbox Kft.  a mobilkonténer  tulajdonosa számára a 
szerződés  alapján  járó  kártérítési  összeg  megfizetésre  kerüljön  azzal,  hogy  ezzel 
párhuzamosan  Frena  Józseffel,  az  1.  sorszámú  mobilkonténer  bérlőjével  szemben  az 
Önkormányzat  érvényesítse  a  2013.  február  14.  napján  történt  káreseményből  származó 
megtérítési igényét, melynek összege 567.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 720.725.-Ft.

b)  a  2.a)  pontban  meghatározott  tartozás  megfizetése  tekintetében  hozzájárul  12  havi 
részletfizetési kedvezmény megadásához Frena József bérlő részére, mely havi 60.061 Ft, az 
utolsó  részlet  összege  60.054.-Ft,  azzal,  hogy  az  első  részlet  a  konténer  ismételt 
birtokbavételét követő három hónapon belül esedékes, és a továbbiakban tárgyhó 5. napjáig 
kell teljesítenie, egy részlet elmaradásával a be nem fizetett részletek egy összegben azonnal 
esedékessé válnak.

c)  felkéri  a  polgármestert  a  2.b)  pontban  foglalt  részletfizetési  kedvezményről  szóló 
megállapodás aláírására.

3. felkéri a JVSZ igazgatóját, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi 
és  Munkaügyi  Szakigazgatási  Szerve  által  előírt  kötelezések  megtételéről  készítsen 
beszámolót a Képviselő-testület részére.

4. a 2. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevételi 11407 cím - kötelező feladat – 
intézményi  működési  bevétel  előirányzatát  360,4  e  Ft-tal  megemeli,  a  kiadás  dologi 
előirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél 
és  általános  tartalék  előirányzatán  belül  az általános  tartalék  előirányzatáról  360,4 e  Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás 11407 cím dologi előirányzatára.

5. a)  az  ideiglenes  piac  előtető  megépítésével  egyetért,  és  az  572,0  e  Ft  kivitelezési 
költség fedezetéül az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésben nem tervezett 2012. évi 
szabad pénzmaradványát jelöli meg. 
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b) a költségvetési fedezetet az Önkormányzat 2013. évi 11407 cím – kötelező feladat - dologi 
előirányzatára biztosítja az a) pontban foglaltak alapján.

c) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál 
és felhasználásánál, valamint a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításánál vegye 
figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat. 

Felelős: 2., 4., 5. pont esetén polgármester
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatója

Határidő: 1. pont esetén 2013. április 10.
2. a), b), 4., 5. a), b) pont esetén 2013. március 27.
2. c) pont esetében 2013. április 10.
3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testületi ülése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat,  Pénzügyi  Ügyosztály,  Vagyongazdálkodási  és  Üzemeltetési  Ügyosztály 
Létesítményüzemeltetési Iroda

Napirend 3/2. pontja
Javaslat  a  Homok  u.  7.  és  a  Dankó  u.  18.  szám  alatti  ingatlanok 
vagyonkezelésbe adására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
110/2013. (III.27.) 12 IGEN 0 NEM   2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Budapest  VIII.  kerületi,  az  ingatlan-nyilvántartásban  35094  hrsz.  alatt  felvett, 
Budapest,  VIII.  kerület  Homok  u.  7.  szám  alatti,  és  a  35315  hrsz.  alatt  felvett, 
Budapest,  Dankó  u.  18.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokat  az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a kerületi sport és szabadidősport 
támogatása,  ifjúsági  ügyek,  mint  önkormányzati közfeladat  ellátása  érdekében  a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kezelésébe átadja. 

2.  a  határozat  1.  pontjában  megjelölt  ingatlanokra  vonatkozóan  vagyonkezelői  jogot 
létesít a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. javára. 
A vagyonkezelésbe adás a vagyonkezelési szerződés aláírásának napjától, határozatlan 
időtartamra,  ingyenesen  történik  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft. 
részére. 
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3. a  határozat  2.  pontja  alapján  felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  1.  számú 
melléklete szerinti tartalmi elemekkel készült vagyonkezelési szerződés aláírására.

4. a határozat 1-2. pontja alapján az ingatlan funkciójának megfelelő működtetésére és a 
szakmai feladatok ellátására előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMOP-5.1.1/B-
2008-0001  azonosító  számú  támogatási  szerződésben  vállalt  öt  éves  fenntartási 
kötelezettség időszakára, 2.000.000 Ft/év összegben az önkormányzat saját bevételei 
terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 4. pont esetén 2013. március 27.

2., 3. pont esetén 2013. április 10.

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

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  12  IGEN,  0  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
17/2013.  (IV.03.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETÉT  A  BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  VAGYONÁRÓL  ÉS  A  VAGYON  FELETTI 
TULAJDONOSI  JOGOK  GYAKORLÁSÁRÓL  SZÓLÓ  66/2012.  (XII.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 3/3. pontja
► Javaslat a 36750/2 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatos intézkedések 

megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
111/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. felkéri  a  polgármestert,  hogy  hivatalos  megkeresésben  tájékoztassa  a  Fővárosi 
Önkormányzatot a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 36750/2 helyrajzi számú 
közterület jogellenes használatáról.

2. felkéri a polgármestert, hogy a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeinek 
szabályait dolgozza ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.  pont esetében 2013. március 27.

2. pont esetében 2013. május 31.

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Vagyongazdálkodási  és  Üzemeltetési 
Ügyosztály

4. Egyéb előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére közfeladat ellátása céljából helyiség és 
feladatellátáshoz  szükséges  eszközök  biztosítására,  valamint 
együttműködési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
112/2013. (III.27.) 13 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a 
polgármestert  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi  Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesülettel  együttműködési  szerződés  megkötésére,  az  előterjesztés  1.  számú 
mellékletét képező tartalmi elemeknek megfelelően.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Jegyzői  Kabinet  Törvényességi  és 
Perképviseleti Iroda

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
113/2013. (III.27.) 11 IGEN 1 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL
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A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontja  alapján  a 
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére  közfeladat  ellátása  céljából  határozatlan  időre  térítésmentesen  használatba  adja  az 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  35469/0/A/29  helyrajzi  számú,  természetben  a   VIII. 
kerület Magdolna utca 33. szám alatti földszinti 349 nm alapterületű helyiségből 52,19 nm 
alapterületű  elkülönített  részt,  valamint  a  35469/0/A/30  helyrajzi  számú,  természetben 
ugyanott található 197 nm-es alapterületű pincehelyiségből elkülönített 38,48nm alapterületű 
részt  azzal,  hogy a  helyiségek  közüzemi  és  egyéb  költségeit  a  használat  időtartama  alatt 
használatba vevő köteles megfizetni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
114/2013. (III.27.) 12 IGEN 1 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontja  alapján  a 
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére  feladatellátása  céljából  határozatlan  időre  térítésmentesen  használatba  adja  a 
113/2013.(III.27.9  sz.  határozatában  megjelölt  ingatlan  használatához  kapcsolódó,  az 
előterjesztés  2.  számú mellékletét  képező leltári  lista  szerinti  berendezési  tárgyakat  azzal, 
hogy az eszközökkel kapcsolatos karbantartási költségek a használatba vevőt terhelik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
115/2013. (III.27.) 11 IGEN 1 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontja  alapján  a 
Józsefvárosi  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére 
feladatellátása  érdekében  határozatlan  időre  térítésmentesen  használatba  adja  a  KHT-790 
forgalmi  rendszámú  Suzuki  Ignis  1.3  típusú,  valamint  IXK-950  forgalmi  rendszámú 
Volkswagen  Bora  típusú  személygépjárműveket  akként,  hogy  felkéri  a  Józsefvárosi 
Közterület-felügyelet  vezetőjét,  hogy  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőrség  és 
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére közvetlenül átadja a gépjárműveket. 
A gépjárművek üzemeltetési és biztosítási költségeit, a gépjárművekkel kapcsolatos adókat és 
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adó jellegű kiadásokat a használat időtartama alatt a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség 
és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület köteles megfizetni.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
Határidő: 2013. április 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közterület-felügyelet

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
116/2013. (III.27.) 12 IGEN 1 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a 
polgármestert,  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  vezetőjét,  valamint  a  Józsefvárosi 
Közbiztonsági  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  vezetőjét, 
hogy gondoskodjon a 115/2013.(III.27.) sz. határozatában megnevezett gépjárművek forgalmi 
engedélyeiben a változások átvezetéséről.

Felelős:  polgármester,  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  igazgatója,  Józsefvárosi 
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Határidő: az átadástól számított tizenöt napon belül

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet, 
Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
117/2013. (III.27.) 12 IGEN 1 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a 
Kisfalu Kft-t, hogy a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére használatra részben átadott 35469 hrsz-ú, természetben a Budapest 
VIII.  kerület  Magdolna  u.  33.  szám alatti  ingatlanhoz  kapcsolódó három darab  gépkocsi-
beálló használatát biztosítsa a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  térítésmentesen.  Jelen  határozat  a  Képviselő-testület 
58/2008.  (II.06.)  számú  határozatát  értelemszerűen  módosítja  azzal,  hogy  jelen  határozat 
végrehajtása során a háziorvosok parkolásának biztosítására is figyelemmel kell lenni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. április 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
118/2013. (III.27.) 13 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  biztosítsa  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőrség  és 
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a polgarorseg@jozsefvaros.hu e-mail 
cím használatát.

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. április 5. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda

Napirend 4/2. pontja
Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
119/2013. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési tervet és felkéri a 
polgármestert annak aláírására.

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  az  1.  pont  szerinti  terv  honlapon  történő 
megjelentetéséről.

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

Határidő: 1. pont esetén 2013. március 27.
2. pont esetén 2013. március 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet
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Képviselői kérdések:

Kaiser József
Igazából  nem  kérdést  szeretnék  feltenni.  A  napirend  szavazásánál  nem  volt  módom 
megköszönni  a  Képviselő-testületnek  a  támogatását  a  Polgárőrség  felé,  ezért  ezen  úton 
szeretné megköszönni a Képviselő-testületnek a Testület támogatását. Köszönöm szépen.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő úré a szó.

Pintér Attila
Március  16-án  feltettem  egy  kérdést  a  Roma  Parlament  által  használt  helyiség  ügyével 
kapcsolatban.  Erre megkaptam a választ  időben, köszönöm szépen. És ezzel  kapcsolatban 
lennének további kérdéseim. Idéznék ebből a levélből, amit kaptam a Hivataltól. Lényegében 
arról van szó, hogy arra várunk, hogy a Roma Parlament tegyen egy nyilatkozatot arról, hogy 
amennyiben, hogyha bárki meg akarja nézni ezt a helyiséget, mert az Önkormányzat ki akar 
írni  egy  pályázatot,  hogy  milyen  civil  szervezetek  használják,  akkor  a  civil  pályázókat 
beengedi  a  helyiségbe.  Jelenleg  a  Roma  Parlament  jogcímnélküli  helyiséghasználó.  Az 
Önkormányzat  azért  nem  ír  ki  pályázatot,  mert  arra  várunk,  hogy  egy  jogcímnélküli 
helyiséghasználó  arról  nyilatkozzon,  hogy  ő  hajlandó  beengedni  a  leendő  bérlőket  a 
helyiségbe. Ezt a választ kaptam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon felháborító dolog, hogy 
ilyen ügyek előfordulnak.  Azt gondolom, hogy e mögött  az lehet,  hogy az Önkormányzat 
ilyen módon próbálja meg esetleg azt biztosítani, hogy ez a szervezet, úgymond tovább tudja 
használni ezt a helyiséget. Másképp nem találok erre magyarázatot, hogy hogyan lehetséges 
az, hogy várunk egy nyilatkozatra,  és azért nem tesz semmit.  Kérdésem az lenne, nyilván 
vannak  más  jogcímnélküli  helyiséghasználók  is  itt  Józsefvárosban.  Az lenne  a  kérdésem, 
hogy ővelük hogyan jár el az Önkormányzat ebben az esetben. Ha mondjuk, őket ki akarja 
tenni,  vagy  ki  akarja  adni  azt  a  helyiséget  bérbe,  amit  ők  jogcím  nélkül  használnak. 
Köszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Úr kérdésére Kovács Ottó ügyvezető úr válaszol.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen a szót.  Az a  helyzet,  hogy ez egy különleges  eset.  Természetesen  egy 
írásbeli válaszban tájékoztatnánk Önt arról, hogy mi az álláspontunk. Azzal együtt ez egy 25 
millió forint értéket meghaladó ingatlan.  Ezt az ingatlant csak nyílt  pályázatra lehet kiírni. 
Ilyen esetben viszont biztosítani kell azt, hogy a pályázó – amennyiben nyer, és ez nem a 
Roma Parlament – akkor be is tudjon költözni a bérleménybe. A többi esetben a jogcímnélküli 
helyiséghasználóknál nincs ilyen típusú problémánk. Azoknál, akiknél már peres viszonyban 
állunk,  előbb-utóbb  a  per  le  fog  zárulni.  Itt,  ha  egy  perbe  megyünk  bele,  akkor  az 
egyértelműen megakadályozza a helyiség további használatával kapcsolatos intézkedéseket. 
De meg fogjuk írásban is válaszolni Önnek a kérdést. 

Egry Attila
Komássy Ákos képviselő úré a szó.
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Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester Úr! Azt hiszem január 
végén,  vagy  február  végén  volt  egy  előterjesztés  a  képviselő-testületi  ülés  on-line 
közvetítésére. Amikor rákérdeztem, hogy miért kerül sor a visszavonására, akkor azt a választ 
kaptam Polgármester Úrtól, hogy a fedezetet  majd a költségvetés fogja rá biztosítani,  és a 
költségvetés  elfogadása  után  kerülhet  sor  ismételten  ennek a  megtárgyalására.  Azóta  már 
láttunk közvélemény-kutatást is a Józsefvárosi tévéről, amiről többet nem tudok sajnos, de 
érdeklődni szeretnék, hogy a képviselő-testületi ülés internetalapú közvetítése, vagy az ehhez 
kapcsolódó  más  típusú  fejlesztés  hogy  áll,  és  mikorra  várhatunk  ilyen  előterjesztést  ez 
ügyben? Köszönöm.

Egry Attila
A kérdésre Aljegyző Asszony válaszol.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szót. A héten döntött a VPB az eljárás eredményéről, épp a testületi ülés előtt 
írtam alá a szerződést.  A következő képviselő-testületi  ülésen már on-line közvetítés  lesz. 
Köszönöm.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő úré a szó.

Pintér Attila
Köszönöm  szépen  a  szót.  Röviden.  Én  azt  gondolom,  hogy  akkor  ki  kell  költöztetni  a 
jogcímnélküli  használót,  hogy ha  ő  nem akar  hozzájárulni  ahhoz,  hogy egy leendő  bérlő 
megnézze a helyiséget. Ez hihetetlen, hogy azon gondolkodunk, hogy azért nem merjük kiírni 
a pályázatot, mert esetleg a jelenlegi jogcímnélküli használó nem fog kiköltözni. Miközben itt 
pár  perccel  korábban  arról  szavaztunk,  hogy  önkormányzati  területet  –  az  ÖMV  kútra 
gondolok – jogcím nélkül használ. Ott a Testület egyhangúan szavazott arról, hogy bizony fel 
kell lépni azért, hogy az Önkormányzat tudja érvényesíteni a jogait. Nem értem, hogy mi ez a 
pozitív  diszkrimináció ebben az ügyben? Miért  támogatja  ilyen  módon az Önkormányzat, 
hogy ez a helyzet fennmaradjon? Köszönöm szépen.
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Egry Attila
Köszönjük a Képviselő Úr hozzászólását. Kérdést nem fogalmazott meg. 

Budapest, 2013. március 29.

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

_______________________

Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Képviselői Irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
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Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Képviselői Irodavezető

Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintéző
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