
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 21-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 6. rendes üléséről.

Jelen vannak: Benga-Oláh Tibor, Bodor Gergely,  dr. Dénes Margit, Falus Péter, dr. 
Gotthard Gábor, Hantosné Kovács Krisztina, Hárs Gábor, dr. Juharos 
Róbert, Kaiser József, Kardos-Erdődi Zsolt, dr. Kerekes Pál, Kertészné 
Bródy Sarolta, Kéri István, dr. Kocsis Máté, Lánczky Lászlóné, Lévai 
Gábor, Mitus Zsuzsannna, Németh Ottó, Pásztor Lászlóné dr.,  Petrák 
Lajos, dr. Révész Márta, Soós György,  Tóth Krisztián,  Varga István, 
Zentai Oszkár
(összesen: 25 képviselő)

valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. 

Dr. Kocsis Máté
Nagy  tisztelettel  köszöntöm  a  hivatal  munkatársait,  intézményvezetőket,  cégvezetőket, 
rendőrkapitány urat, meghívott  valamennyi  vendégünket. A Képviselő-testület 2010. évi 6. 
rendes  ülését,  mely  az  SZMSZ  10.§  -  12.§-ai  alapján  került  összehívásra, megnyitom. 
Távolmaradását bejelentette Takács Gábor alpolgármester úr. Megállapítom, hogy jelen van 
24 képviselő,  a minősített  szótöbbséghez 14 egybehangzó szavazat szükséges, az egyszerű 
szótöbbséghez 13. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a következő, rendes 
testületi  ülés  várható  időpontja  2010.  május  5.,  szerda  15  óra.  Szomorú  kötelességem 
bejelenteni 3 közelmúltban történt tragédiát. Az egyik elhunyt L.-R. J. D., a FIDESZ-KDNP 
frakció korábbi vezetője, a józsefvárosi Önkormányzat  egykori alpolgármestere.  Ezenkívül 
elhunyt Cs. E., a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke, valamint mindannyian 
értesültünk arról a légi katasztrófáról, amelyben a lengyel államfő és családja és munkatársai 
is,  sőt,  közvetlen  kormánytagok  is  életüket  veszítették.  Ezen  okok  miatt  én  arra  kérném 
önöket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg róluk. 

Egyperces néma felállás

Dr. Kocsis Máté
Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet,  hogy 3 
sürgősségi  indítvány érkezett  sürgősség iránti  kérelemmel  megtoldva,  amelyeket  az alábbi 
számokon javasolok napirendre venni: 

2/2.
►

Javaslat a Fővárosi Rehabilitációs Keret Fővárosi Önkormányzat által 
kiírandó pályázatához a társasházak felújításához vissza és vissza nem 
térítendő támogatások költségvetési fedezetére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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3/2.
►

Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződéshez szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

4/3.
►

Cs. dr. S. K. ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A Képviselő-testület  a  sürgősség  kérdésében  egyszerű  szótöbbséggel,  vita  nélkül  határoz. 
Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
114/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

2/2.
►

Javaslat a Fővárosi Rehabilitációs Keret Fővárosi Önkormányzat által 
kiírandó pályázatához a társasházak felújításához vissza és vissza nem 
térítendő támogatások költségvetési fedezetére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3/2.
►

Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződéshez szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

4/3.
►

Cs. dr. S. K.ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a sürgősséget elfogadta. Az SZMSZ 
18.§  (1)  bekezdés  és  a  18.§  (7)  bekezdés  értelmében  a  meghívóban  kiküldött  –  és  az 
elmondottak  szerint  módosított  –  napirendi  javaslat  szavazása  következik.  Egyszerű 
szótöbbséggel  határoz  a  Képviselő-testület,  kérem,  szavazzanak  most.  Bocsánat,  ügyrendi 
hozzászólás, Lévai Gábor frakcióvezető úr, parancsoljon.

Lévai Gábor
Két  napirend  előttit  szeretnék.  Az  egyik  az,  hogy  szeretnénk  napirendre  felvetetni  a 
közbeszerzési tájékoztatót, hogy lehetősége legyen a testületnek róla véleményt alkotni, akár 
szavazás formájában is. A második az pedig, hogy így napirend előtt szeretnénk gratulálni a 
11. választókerületben a megválasztott országgyűlési képviselőnek.
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Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Soós György frakcióvezető úr.

Soós György
Köszönöm a szót, polgármester úr. Én pedig a 7/3-as napirendi pontot szeretném kérni, hogy a 
testület vegye ki a napirendi pontjai közül, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Akkor  a  napirend  előterjesztőjeként  mind  a  két  javaslatot  tudom  támogatni,  tehát  a 
meghívóban kiküldött és az előbb elmondottak szerint ekképpen módosul a napirend, hogy a 
közbeszerzési terv nem tájékoztató, hanem napirendi pont, a helye maradhat, gondolom. Ezzel 
egyidejűleg  pedig  a  7/3.  Ellátási  szerződés  megkötése  a  Menhely  Alapítvánnyal című 
előterjesztés  pedig  nem  szerepel  a  mai  napirendünkön.  Akkor  ezekkel  a  módosításokkal 
kérném a tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az elmondottak  szerint  módosított  napirendről 
egyszerű  szótöbbséggel  határozzon.  Nem  még  mindig,  nem,  dr.  Révész  Márta  képviselő 
asszony, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Elnézést,  én  csak  azt  szeretném,  hogy  a  Képviselő-testület  fontolja  meg  a  Menhely 
Alapítvánnyal kötendő szerződés levételét, mert ők önkormányzati alapfeladatot látnak el. Jó, 
akkor ennek tudatában kérem, hogy szavazzanak, és akkor sajnálom, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Jó, akkor a napirend az előbb elmondottak szerint kerül a Képviselő-testület elé szavazásra. 
Egyszerű szótöbbség, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
115/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi 
tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A 41/2010.(II.17.) képviselő-testületi határozat 8. és 19. pontja végrehajtási 
határidejének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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2.
►

Javaslat a Fővárosi Rehabilitációs Keret Fővárosi Önkormányzat által 
kiírandó pályázatához a társasházak felújításához vissza és vissza nem 
térítendő támogatások költségvetési fedezetére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. A KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című 
pályázat Támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumok elfogadása, 
tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

2.
►

Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződéshez szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. A Budapest VIII., Berzsenyi Dániel utca 8. szám alatti, 34606 hrsz-ú 
lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

2. A Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2 és 34626/0/A/65 
helyrajzi számú, valamint a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 
34625/0/A/1 helyrajzi számú üres nem lakás célú helyiségek hasznosítására 
új pályázati eljárás kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

3.
►

Cs. dr. S. K. ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, 
napközis csoportok számának meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelése
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester

2. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál fegyelmi tanács tagjainak kijelölése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázata működési támogatásra 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester

4. Javaslat bölcsődei dolgozók jutalmazására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester

5. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött megbízási 
szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester

8. Egyéb előterjesztések

1. Tájékoztatás a 2010. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Tájékoztatók

Tájékoztató a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program 
bonyolításáról
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó – JVK Kft. ügyvezetője

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület  elfogadta a mai napirendjét.  Nézzük 
részletezve:

1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi 
tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták,  magam  részéről  pusztán  csak  annyit  szeretnék 
kiegészítésként mondani,  hogy egy nagyon meglepő, de őszinte és jó beszámolót kaptunk, 
amiből semmi más nem olvasható ki, mint az, hogy még rengeteg dolgunk van a kerületi 
rendvédelmi  szervekkel  karöltve  a  kerületben.  Ettől  függetlenül  előrelépés  látható  már  a 
korábbi adatokhoz képest, de nem vagyunk még mindig könnyű kerület. Megkérdezem Plánk 
Róbert ezredes urat, hogy kívánja-e kiegészíteni, vagy pár szót mondani hozzá? 

Plánk Róbert
Köszönöm  szépen,  polgármester  úr.  Az  írásbeli  beszámolót  én  nem  kívánom  szóban 
kiegészíteni,  viszont  szeretném  főkapitány  úr  és  személyes  köszönetemet  kifejezni 
polgármester  úrnak,  tisztelt  Képviselő-testületnek  azért  a  támogatásért,  amelyet  az  elmúlt 
évben és azt megelőzően is a munkánkhoz nyújtott, biztosított. Nemcsak az anyagi támogatást 
értem én ez  alatt,  hanem azt  a  konstruktív  támogatást,  azt  a  konstruktív  együttműködést, 
amely ezt a munkát, együttműködést jellemezte. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, 
amely  kiemelt  fontosságú  a  kerület  életében.  Mindenféleképpen  szükséges  ez  a  fajta 
támogatás és együttműködés ahhoz, hogy ezeket az eredményeket, amelyeket eddig elértünk, 
azokat fenn tudjuk tartani, vagy javítani tudjuk. Még egyszer köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Mi is köszönjük, hát azt mondhatjuk, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
teljesen  egységesen  kiemelt  fontosságúnak  tartotta  mindig  is,  az  elmúlt  években  is,  meg 
szerintem annak is fogja tartani a rendőrség különböző formájú támogatását, és egyáltalán, a 
közbiztonság javítása,  vagy szolgálatában tett  mindenféle  anyagi  vagy nem anyagi  jellegű 
támogatásokat. Napirendi pont vitáját megnyitom. Dr. Juharos Róbert, parancsoljon.
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Dr. Juharos Róbert
Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  kapitány  úr,  tisztelt  Képviselő-testület,  csak  nagyon  röviden 
szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni. A kerület közbiztonságának javítása érdekében, azt 
gondolom,  hogy  ez  az  önkormányzat  erején  felül  és  talán  minden  más  budapesti 
önkormányzat  erejét  meghaladóan  teljesített,  tette  oda  magát,  legyen  szó  akár 
törvényjavaslatok kezdeményezéséről, akár anyagi kötelezettségvállalás teljesítéséről, vagy a 
közvetlen rendőrséggel való kapcsolattartásról. Azt gondolom, hogy az az anyag, amit most a 
kapitány úrtól kaptunk, az egy nagyon szép anyag. Szép, részletes, mindenre kiterjedő, laikus 
által  is  értelmezhető  és  teljeskörű  összefoglaló  anyag.  Ezt  tartottam  fontosnak  elsőnek 
kiemelni, hogy látjuk az elszántság komolyságát. Mégis, van benne egy-két olyan dolog, amit 
azért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha reflektálnánk, vagy elhangozna ezzel kapcsolatban 
felvetés.  Személyes  véleménye  kapitány  úrnak,  hogy  a  legmagasabb  emelkedés  főleg  a 
közterületen  elkövetett  bűncselekmények  tekintetében  várható,  amit  kénytelenek  vagyunk 
nyilván,  mint  a  szakma képviselőjétől  komolyan  venni,  de  ugyanakkor  kicsit  szomorú  is, 
hiszen a legerősebb törekvése ennek a Képviselő-testületnek, illetve a jogelődjeinek mindig 
az  volt,  hogy lehetőség  szerint  a  közterületi  bűnözést  próbáljuk,  tehát  ott  van  a  legfőbb 
szerepünk, ott van a legtöbb lehetőségünk, azt próbáljuk meg visszaszorítani. Akkor, amikor a 
megfelelő  jogszabályi  hátteret  megalkottuk,  illetve  az  ehhez  szükséges  eszközrendszert,  a 
kamerarendszert  megfejlesztettük,  illetve ennek üzemeltetésére komoly terheket  vállaltunk, 
akkor azt gondoltuk, hogy ez az a terület, a közterületi bűnözés, amely alapvetően, nemcsak 
kriminológiai,  kriminalisztikai  szempontból  fontos  kérdéskör,  hanem a  kerület  fejlesztése 
szempontjából is kiemelt  jelentőséggel bír.  Ugyanis  egészen addig,  ameddig a kocsisor itt 
működött  és  ameddig  a  kerületnek  olyan  volt  a  közterületi  bűnözési  statisztikája,  mint 
amilyen volt, ez a kerület nem volt fejleszthető. Egészen pontosan 10 évvel ezelőtt indultak 
meg  az  első  projektek  a  kerületben,  addig  innen  mindenki  menekült.  Nem  is  volt  más 
olvasható  az  Expressben  csak  az,  hogy  kivéve  Józsefvárost,  amikor  ingatlant  hirdettek. 
Úgyhogy  innen  mindenki  menekült,  itt  nem  volt  érdemi  fejlesztés.  Az  első  érdemi 
fejlesztéseket a kerületben akkor tudtuk elérni, amikor el tudtuk hitetni úgy a befektetővel, 
mint a kerületi lakossággal, vagy azokkal, akik itt adott esetben ingatlant kívántak vásárolni, 
hogy igen, ez a kerület,  ez ki tud jönni abból a gödörből, amiben van, és ebben bizony a 
rendőrkapitányságnak nagyon-nagyon komoly szerepe van. Én látom a nagy problémákat. 
Egészen biztosan igaz az, hogy a kerületnek a létszámhiánya, az erőn felüli teljesítése, az az 
áldozatvállalás,  amivel  mindennap  szolgálatot  teljesítenek  az  utcán,  ez  csak  köszönetet 
érdemel, és tulajdonképpen ez már szinte nem elvárható kategória. De mégis, azt gondolom, 
hogy itt  a következő kormányzatnak nagyon komoly erőfeszítéseket  kell  tenni,  hogy ezen 
változtatni  tudjon. Ugyanis,  hogyha itt  nem lesz áttörés,  valóban nem lesz több rendőr az 
utcán, nem lesznek jelen, akkor nem fogjuk tudni ellátni ezt a feladatot, se külön-külön, ki-ki 
a maga feladatkörében, sem együtt, és akkor ezek a jóslatok be fognak következni. A másik 
ilyen terület ugye, ami engem meglehetősen érzékenyen érint, mint olyan embert, aki annak 
idején aktívan részt vett itt a kocsisor és a ráépülő szervezett bűnözés felszámolásában, az az a 
körülmény, amit itt kiemelt a jelentésében, hogy nőtt az elkövetések száma, és az eljárás alá 
vont személyek nyilatkozatai  azt  mutatják,  hogy a pénzbírság kiszabása mellett  ismételten 
megéri  a tevékenység folytatása,  ez nagyon-nagyon rossz előjel.  Mint ahogy az is nagyon 
rossz előjel,  hogy azt is jelzi,  hogy itt bizony a bírói döntések is egyre enyhébbek ezen a 
területen. Azt gondolom, hogy itt valószínűleg a kerületnek, a kerület vezetésének, illetve hát 
valószínűleg majd a kormányzatnak és a kerületi  rendőrkapitányságnak megint együtt  kell 
föllépni  annak  érdekében,  hogy ösztönözni  lehessen  azt,  hogy bizony,  ezt  komolyan  kell 
venni,  mert  egyszer  sikerült  ugyan felszámolni,  de ez korántsem biztos.  Tehát,  ha holnap 
lekapcsoljuk  a  kamerarendszert,  meg  nem lesznek  olyan  döntések  a  bíróságokon,  meg  a 
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szabálysértési  eljárások nem lesznek lefolytathatóak,  vagy csak csekély eredménnyel  vagy 
gyenge szankciókkal, akkor bizony holnapután 3 perc alatt restaurálni lehet itt a 90-es évek 
elejének állapotait. Kedves kapitány úr, én azt gondolom, hogy értem, hogy ebből, ami most 
van,  ebből  kell  főzni,  hiszen  ebből  indulhat  ki,  ez  a  realitás,  mégis  azt  gondolom,  hogy 
próbáljunk meg egy picit  nagyobb hittel  hozzáállni.  Tehát,  amikor  azt  fogalmazza  meg a 
végén az anyagnak, hogy ne romoljon a közbiztonság állapota, én azt gondolom, hogy ma 
nyugodtan  megfogalmazhatjuk  megint  ismételten,  tekintettel  az  elmúlt  5  év  folyamatosan 
romló  eredményeire,  és  ez  látszik,  látszik  az  anyagból  is,  minden  évben  rosszabb  a 
közbiztonság.  Az elmúlt  5  esztendőben  romlott  a  kerület  közbiztonsága.  Romlott,  kérem, 
szépen, ezt tetszettek elérni a szocialista kormányzással, minden évben romlott. Míg korábban 
sikerült  fölfele  jönni  a  kerület  közbiztonsági  helyzetének,  most  meg  ott  van,  ahol  van. 
Namost, innentől kezdve startolnunk kell, de én azt gondolom, hogy annál magasabbra kell 
tennünk a lécet, mint ahogy itt belövésre került valahol az irányzék, hogy ne romoljon ez a 
helyzet. Igen, ne romoljon, lehetőség szerint javuljon. Tehát, hogyha a befektetői bizalmat egy 
gazdasági válság kellős közepén javítani akarjuk, meg a kerület megítélését javítani akarjuk, 
akkor bizony a ne romoljon, az kevés. Ennél többet kell tennünk, javítani kell, láthatóan, több 
mutatóban egyértelműen, tendenciaszerűen kimutathatóan javítani kell a kerület közbiztonsági 
mutatóit.  Én  ehhez  kívánok  önnek  sok  sikert,  erőt,  egészséget  és  minden  támogatást 
nyilvánvalóan, ahogy a polgármester úr is elmondta, a Képviselő-testülettől meg fog kapni.

Dr. Kocsis Máté
Lévai Gábor frakcióvezető úr, parancsoljon.

Lévai Gábor
Nagyon szépen köszönöm a szót. Itt a beszámoló kapcsán, mielőtt kapitány úrhoz fordulnék, 
képviselőtársamnak csak egy annyi  megjegyzés,  hogy a beszédének a kétszeres  bip-bip-ig 
történő részével viszonylagosan még egyet is tudtunk volna érteni, hanem azt mondani, hogy 
az MSZP kormány hibája, hogy romlottak a statisztikák, azért ezt szeretném visszautasítani. 
De visszatérve a beszámolóra, nagyon szépen köszönjük kapitány úrnak az egész éves, illetve 
még  nincs  egész  éves  munka,  magának  a  rendőrségnek  az  egész  éves  munkáját  is  és  a 
részletes  és  jól  kidolgozott  beszámolót.  Mi  az  MSZP frakció  nevében is  ígérjük,  hogy a 
továbbiakban  is  támogatjuk  a  törekvéseiket,  természetesen  ugye  amennyire  ez  az 
önkormányzati  lehetőségek  keretében  adott  vagy  lehetséges,  és  hát  további  jó  munkát 
kívánunk, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. További hozzászólás nem lévén, a napirendi pont vitáját lezárom. Az 1 
pontból  álló  határozat  elfogadásához egyszerű  szótöbbség szükséges.  Kérem,  szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
116/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a BRFK VIII.  kerületi  Rendőrkapitányság  2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
A 41/2010.(II.17.) képviselő-testületi határozat 8. és 19. pontja végrehajtási 
határidejének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes  bizottság megtárgyalta,  magam részéről kiegészíteni  nem kívánom. Napirendi 
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirend vitáját lezárom. Az 1 
pontból  álló  határozat  elfogadásához egyszerű  szótöbbség szükséges.  Kérem,  szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
117/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  41/2010.  (II.17.)  sz.  határozat  8.  és  19.  pontja 
végrehajtásának határidejét 2010. június 30.-ra módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június 30.

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 2/2. pontja
► Javaslat a Fővárosi Rehabilitációs Keret Fővárosi Önkormányzat által 

kiírandó pályázatához a társasházak felújításához vissza és vissza nem 
térítendő támogatások költségvetési fedezetére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Kaptak  még  egy  sürgősség  iránti  kérelmet  is  a  pótkézbesítés  mellé.  Az  előterjesztést  az 
illetékes bizottság megtárgyalta. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? 
Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  A  4  pontból  álló  határozat  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
118/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1./ támogatja, hogy a társasházak a Fővárosi Rehabilitációs Keretre pályázatot nyújtsanak be 
és ehhez az Önkormányzat a pénzügyi támogatást biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22) számú rendelet 
módosított  17.  számú  melléklet  zárolt  kiadási  előirányzatai  közül  a  működési  általános 
tartalék  előirányzatából  75.000,0  e  Ft-ot,  a  Fővárosi  Önkormányzat  társasházak  felújítási 
pályázatához  nyújtandó  visszatérítendő  támogatás  25.000,0  e  Ft  előirányzatát,  a  Fővárosi 
Önkormányzat társasházak felújítási pályázatához nyújtandó vissza nem térítendő támogatás 
50.000,0 e Ft-os előirányzatát a zárolás alól feloldja.

3./  az Önkormányzat  és a Polgármesteri  Hivatal  kiadás 11107-01 címen belül a működési 
általános  tartalék  előirányzatából  75.000,0  e  Ft-ot,  a  bevétel  11701  cím  pénzügyi, 
finanszírozási műveletek hitel előirányzatából 75.000,0 e Ft-ot töröl.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. július 15.

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
A KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című 
pályázat Támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumok elfogadása, 
tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

Dr. Kocsis Máté
Csere oldalakat kaptak helyszíni kiosztással az előterjesztéshez. Az előterjesztést az illetékes 
bizottság megtárgyalta. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? Nem kívánja, 
napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont 
vitáját  lezárom.  A 3 pontból  álló  határozat  elfogadásához egyszerű  szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
119/2010. (IV. 21.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja  az  előterjesztés  mellékletét  képező  lista  alapján  a  KMOP-4.5.2-09-2009-
0023  „Bölcsődeépítés  Józsefvárosban”  című  pályázat  Támogatási  szerződéséhez 
szükséges  dokumentumait,  mellékleteit,  és  felkéri  a  polgármestert  a  dokumentáció 
aláírására.

2. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a  jelen  előterjesztés 
tárgyát  képező,  Bp.  VIII.  Tolnai  Lajos  utca  19.  sz.  alatt  megépülő  bölcsőde 
engedélyezési és kiviteli terveihez, illetve az azokhoz kapcsolódó, az építési engedély 
megszerzéséhez szükséges tervekhez.

3. a 1160102 című költségvetési soron a fedezet rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom,  hogy  23  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta. 
Következik:

Napirend 3/2. pontja
► Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződéshez szükséges döntések

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

Dr. Kocsis Máté
Sürgősség iránti kérelemmel lett kiosztva. Az illetékes bizottság megtárgyalta. Megkérdezem 
Alföldi  urat…nem  kívánja  kiegészíteni.  Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések, 
hozzászólások?  Hozzászólásra  megadom  a  szót  Lévai  Gábor  frakcióvezető  úrnak, 
parancsoljon.

Lévai Gábor
Nagyon  szépen köszönöm.  Ennél  a  napirendi  pontnál  továbbra  is,  mint  mindig,  eddig  is, 
ezután is elvi problémáink lesznek. Nem az anyag tartalmával, hanem annak módjával, hogy 
másfél  órával a testületi  előtt  kerül a kezünkbe egy ilyen  fajsúlyos  anyag,  amiről  dönteni 
kéne. Nem lehet erről ilyen rövid idő alatt jól megalapozott véleményt mondani. Szeretném 
megkérdezni ennek kapcsán, vagy hozzászólni, hogy azért biztos, hogy hamarabb derült ki, 
hogy módosítani kell a szerződést, és igazából nem értjük, hogy miért csak most került elénk, 
ezt  lehetett  volna  előbb is,  egy picit  jobb ütemezéssel.  Köszönöm.  Ja,  bocsánat,  és  ezért 
fogunk tartózkodni, nem az anyag tartalma miatt.
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Dr. Kocsis Máté
A hozzászólásba burkolt kérdésre válaszadásra megadom a szót Alföldi György vezérigazgató 
úrnak. 

Dr. Alföldi György
Tisztelt  testület,  egyrészt  elnézést,  hogy ilyen  hamar  munkára  kényszerítjük így a  testület 
tagjait. Ebben az esetben is még a tegnapi nap folyamán is még mindig zajlottak egyeztetések 
az áfa és az egyéb költségtáblákat illetően. Sajnos, csak az utolsó pillanatban tudtuk leadni, 
amúgy meg április 30-ig meg kell születnie ennek a döntésnek. Azért kértük, hogy ez ma 
kerüljön sorra, nagyon szépen köszönjük.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Juharos Róbert tanácsnok úr, parancsoljon.

Dr. Juharos Róbert
Igen, tisztelettel,  mivel ez itt most tényleg egy technikai jellegű, de nagyon-nagyon fontos 
döntés, hiszen enélkül nem lehet érdemben megindítani a programot, ezért kérném ennek a 
támogatását. De elmondanám, hogy az ülést megelőző bizottsági ülésen sikerült kiakasztani 
meglehetősen,  úgy  is,  mint  olyan  embert,  aki  egyébként  szívén  viseli,  mint  egykori 
projektgazda,  ennek a projektnek a sorsát.  Szóval,  az  elképesztő,  hogy van egy megnyert 
pályázatunk, itt állunk a támogatási szerződés küszöbén, minden rendben van, és akkor annak 
a  koordinálására  nem  vagyunk  képesek,  hogy  a  program  lebonyolításához  szükséges 
közbeszerzési  eljárások  időben  legyenek  lefolytatva.  Ha  jól  tudom,  a  mai  3  tervezett 
közbeszerzési  anyag  tárgyalásából,  ami  az  Európa  Belvárosát  érinti,  2  azért  nem  került 
megtárgyalásra,  mert  állítólag  nem  áll  pénzügyi  fedezet  a  rendelkezésre,  ami  egészen 
elképesztő. Uniós forrással támogatott projektekhez egyébként a költségvetésben rendeltünk 
forrást.  Most,  hogyha  annak  a  forrása  adott  esetben  meg  olyan  hitel,  ami  nem  került 
lebonyolításra,  attól  az  a  forrás  még  létezik,  ez  be  van  állítva  a  költségvetésbe,  nincsen 
akadálya annak, hogy lebonyolítsuk. Viszont, ha a bonyolítás emiatt csúszik vagy meghiúsul, 
akkor eleshetünk a támogatástól is, meg a programunk is felborulhat. És most ez a 2 tétel nem 
volt  túl  nagy,  de  ugye  mivel  egy  megítélés  alá  fog  esni  az  összes  tétel,  ezért,  hogyha 
mindegyiknél  ezt  fogjuk  alkalmazni,  és  bürokratikus  akadályokat  fogunk  képezni  meg 
képeztetni, annak érdeke, hogy a program megvalósuljon, akkor ez a program fel fog borulni. 
Kérném szépen,  hogy ezt  fokozott  szigorral,  meg  lehetőség  szerint  megfelelő  prioritással 
kezeljük,  és nemcsak ezt,  hanem az összes uniós programunkat.  Még egyszer  a bizottsági 
ülésen, de képviselő-testületi ülésen se hangozzék el olyan, hogy már egyébként háromszor-
négyszer eldöntött anyagok nyolcszoros költségvetési fedezettel, meg nem tudom mivel, hogy 
nincs rá fedezet, meg ezért nem került elő, meg azért nem került elő, meg a 85. aláírás nem 
került  rá az előterjesztésre.  Ma történetesen 2 db közbeszerzési  eljárást ezért  nem tudtunk 
megvalósítani, úgyhogy kérném nyomatékosan az arra érintetteket, hogy figyeljenek erre oda, 
mert  így lehet felborítani  egy uniós támogatási  programot.  Nagyon sokat dolgoztunk érte, 
hogy  elhozzuk  ezt  a  pályázatot,  megszerezzük  ezt  a  programot,  megszerezzük  hozzá  a 
forrásokat, megszerezzük hozzá a finanszírozást, a külső forrást is megszerezzük. Mondhatni 
vért  verejtékeztünk  azért,  hogy  sikerrel  vegyük  ezeket  a  köröket,  ehhez  képest  nem 
kockáztathatjuk ennek a sikerét. Köszönöm szépen.
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Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás? Nincsen, napirendi pont vitáját lezárom. A 3 
pontból  álló  határozat  elfogadásához egyszerű  szótöbbség szükséges.  Kérem,  szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
120/2010. (IV. 21.) 20 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  jelen  előterjesztés  mellékleteként  szereplő  „Budapest  Európa  Belvárosa 
Kulturális-gazdaság  Fejlesztési  Program”  című  KMOP  5.2.2./B-2f-2009-0004  jelű 
pályázat támogatási szerződését és mellékleteit, és felkéri a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 30.

2. „Budapest  Európa  Belvárosa  Kulturális-gazdaság  Fejlesztési  Program” 
megvalósításához  szükséges  önrész  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11605  cím 
felhalmozási, felújítási előirányzatán belül az Európa Belvárosa Projekt előirányzatán 
rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő konzorciumi szerződést és felkéri 
a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
20 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
A Budapest VIII., Berzsenyi Dániel utca 8. szám alatti, 34606 hrsz-ú 
lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e 
kiegészíteni?  Nem  kívánja,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások? 
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Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Az  1  pontból  álló  határozat  elfogadásához 
egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
121/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Berzsenyi Dániel utca 8. szám alatti  
34606 hrsz-ú lakóépület, lakás és nem lakás célú helyiségeit elidegenítésre kijelöli. A lakások 
esetében  a  vételár  az  egyes  lakások  elidegenítésének  időpontjában  érvényes  elidegenítési 
rendeletben, az 1-6 lakást tartalmazó házas ingatlanban lévő lakásokra meghatározott vételár 
kategória, amely a kijelölés idejében a forgalmi érték 50 %-a. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 4/2. pontja
A Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2 és 34626/0/A/65 
helyrajzi számú, valamint a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 
34625/0/A/1 helyrajzi számú üres nem lakás célú helyiségek hasznosítására 
új pályázati eljárás kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Megkérdezem az előterjesztőt,  kívánja-e kiegészíteni? 
Nem  kívánja,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek, 
napirendi pont vitáját lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség 
szükséges. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
122/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.) a Kisfalu Kft., a Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2 és 34626/0/A/65 

hrsz-ú, és a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás célú 
helyiségek  hasznosítására  (elidegenítésére,  és/vagy  bérbeadására)  folyamatosan  tegyen 
közzé pályázati felhívást. A 25 MFt forgalmi érték feletti helyiségek vonatkozásában az 
egyes  pályázatok  eredménytelensége  esetén,  a  pályázat  lezárására  és  eredményének 
megállapítására a Képviselő-testület a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kéri fel, eredményes eljárás esetén a pályázat lezárásáról 
és  eredményének  megállapításáról  a  Képviselő-testület  dönt.  A 25 MFt  forgalmi  érték 
alatti  helyiség esetében az eljárás eredményességétől függetlenül a Képviselő-testület  a 
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Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kéri fel 
a pályázat lezárására, és eredményének megállapítására.

2.) a helyiségek forgalmi értékét  a 291/2009. (VII.  02.)  és az 519/2009. (XII.  16.)  számú 
határozatok szerint továbbra is fenntartja.

3.) a  pályázati  felhívásokat  a  37/2003.  (VII.  07.)  számú  önkormányzati  rendelet, 
Vagyonrendelet 30. § (1) a.) és b.) pontjában megjelölt módon kell közzétenni.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 4/3. pontja
► Cs. dr. S. K. ügyvéd titoktartási kötelezettség alóli felmentése

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Zárt ülés feltételeinek biztosítását kérném.

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 123/2010. (IV.21.)  

sz. KT határozatot az 1. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Nyílt üléssel folytatjuk, következik:

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták,  a  magam  részéről  kiegészíteni  nem  kívánom. 
Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont 
vitáját  lezárom.  A 2 pontból  álló  határozat  elfogadásához egyszerű  szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
124/2010. (IV. 21.) 22 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  
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1. Budapest  Józsefváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Első 
Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását, valamint 
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, a melléklet szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 21.

2. Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy  az  Első  Energia-beszerzési  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának 
módosítását,  valamint  a módosítással  egységes  szerkezetbe foglalt  Alapító Okiratot 
küldje meg a társulást alapító tagoknak, majd az elfogadást követően felhatalmazza az 
okiratok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 60 nap

A 124/2010.  (IV.21.)  számú határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv 1.  számú melléklete 
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
22 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Ügyrendben megadom a szót 
dr. Révész Márta képviselő asszonynak, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen.  A jegyzőkönyv  számára  kérem szépen,  hogy tartózkodás  helyett  igent 
nyomtam véletlenül, úgyhogy kérem szépen, hogy ezt módosítsák, köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Módosítani  nem  tudjuk,  de  tudomásul  vesszük.  Bemondtuk  a  jegyzőkönyvbe,  világos. 
Következő napirendünk:

6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, 
napközis csoportok számának meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Tekintettel  arra,  hogy még  egy pár  perce  itt  voltak  az  oktatási  intézményvezetőink,  csak 
kiküldtük őket zárt ülésre való hivatkozással. Nyílt ülés van, tehát kérem, hogy fáradjanak be. 
Az illetékes  bizottság megtárgyalta,  magam részéről kiegészíteni  nem kívánom. Napirendi 
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Dr. Kerekes Pál elnök úr, parancsoljon.

Dr. Kerekes Pál
Köszönöm szépen,  csak  röviden,  mert  azért  azt  valamennyien  tudjuk,  hogy  ez  az  egyik 
legfontosabb  mérőszám  kerületi  oktatásunk  kérdéskörünkben,  hogy  hány  osztályt  sikerül 
indítanunk. Ezt a bizottsági ülésen kielemeztük az igazgatók jelenlétében, úgyhogy én csak 
röviden két tényt mondanék el, hogy körülbelül azok a számok vannak itt előttünk, amelyek 
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tervezve  voltak  és  előreláthatóak  voltak.  Mindenütt  tudtunk  osztályt  indítani,  kivéve  az 
Erdélyi  utcai  Lakatos  Menyhértben,  ott  sajnos  még  kevés  a  létszám  ahhoz,  de  még 
reménykedünk. A másik pedig, hogy ezek nem végleges számok, mert várható az, hogy a 
kötelező határidő után majd szeptember tájékán vagy azt megelőzően néhány nappal még egy 
nagyon komoly létszám ismét meg fog jelenni. Ez még azt jelenti,  hogy evvel majd, mint 
ahogy szoktunk is, még ismét foglalkoznunk kell, mert a létszám ennél nagyobb lesz.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, napirendi pont vitáját lezárom. 
A  2  pontból  álló  határozat  elfogadásához  egyszerű  szótöbbség  szükséges.  Kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
125/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-oktatási 
intézményekre vonatkozóan, a 2010/2011. tanévre az alábbiakról rendelkezik:

1. az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok létszámának kialakításánál a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. részét és II./3. 
pontját tekinti irányadónak. 
A 2010/2011. tanévben indítható osztályok, csoportok száma:

Évfolya
m

Deák 
Diák 

Általános 
Iskola

Lakatos 
Menyhért 

ÁMK

Losonci 
Téri 

Általános 
Iskola

Németh 
László 

Általános 
Iskola

Práter 
Általános 

Iskola

Molnár 
Ferenc 

Általános 
Iskola

JEGYMKÁI

Vajda 
Péter 

Ének-zenei 
Általános 

és 
Sportiskola

Kerületi 
összesen

1. 2 1 4 3 1 3 1 3 18
2. 2 1 4 2 1 2 1 3 16
3. 2 1 4 1 1 3 1 3 16
4. 2 1 4 3 1 3 1 2 17
5. 2 1 3 2 2 3 1 3 17
6. 2 1 4 2 2 3 1 2 17
7. 2 1 4 2 2 3 1 3 18
8. 2 1 3 3 2 4 1 3 19

összesen 16 8 30 18 12 24 8 22 138
9.  2       2
10.  2       2
11.  1       1
12.  1       1

összesen  6       6
Esti  

tagozat          

7.  1       1
8.  1       1

összesen  2       2
9.  1       1
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10.  1       1
11.  1       1
12.  1       1

összesen  4       4
napközis 
csoportok 12 3 15 12 6 16 8 13 85

osztályok, 
csoportok 
összesen

28 23 45 30 18 40 16 35 235

Óvoda megnevezése Csoportok száma
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 8
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 5
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 4
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 4
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 4
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 4
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 5
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 5
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 4
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 7
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 6
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9. 4
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 6
Kerületi összesen 66

2. további első osztály a 2010/2011. tanévben az első évfolyamon akkor indítható, ha az 
osztály átlaglétszáma az adott évfolyamon eléri a 21 főt. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. szeptember 1.

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 6/2. pontja
Közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelése
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Zárt ülés feltételeinek biztosítását kérném.

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 126/2010. (IV.21.)  

sz. KT határozatot a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
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7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 127/2010. (IV.21.)  

sz. KT határozatot a 3. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 7/2. pontja
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál fegyelmi tanács tagjainak kijelölése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 128/2010. (IV.21.)  

sz. KT határozatot a 4. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Nyílt üléssel folytatjuk, következik:

Napirend 7/3. pontja
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat működési támogatásra 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták.  Kívánja  kiegészíteni  az 
alpolgármester asszony?

Dr. Dénes Margit
Nem kívánom.

Dr. Kocsis Máté
Nem  kívánja,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek, 
napirendi  pont  vitáját  lezárom.  A  3  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített 
szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
129/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2010. április 9-én érkezett előzetes tájékoztatása 
alapján  tudomásul  veszi,  miszerint  a  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzat,  mint  Fenntartó JHS/000799/10 pályázati  azonosítószámmal  érkezett 
pályázata befogadást nyert.

2. felhatalmazza a Fenntartó képviseletében eljáró polgármestert, továbbá az „Őszirózsa” 
Gondozó  Szolgálat,  mint  Szolgáltató  képviseletében  eljáró  intézményvezetőt  az  1. 
pontban meghatározott pályázat támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok, igazolások kiadására. 

3. felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  pályázat  támogatási 
szerződésének aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 23.

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 7/4. pontja
Javaslat bölcsődei dolgozók jutalmazására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták.  Az  előterjesztő  képviseletében 
Szociális  Iroda vezetőjét  megkérdezem, kívánja kiegészíteni?  Nem kívánja, napirendi  pont 
vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját  lezárom. 
Felkérem a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Tóth Krisztián
Köszönöm szépen, elnök úr. Most ezt pontosan, szóról szóra nem fogom tudni visszaolvasni. 
A bizottság tegnapi ülésén úgy határozott, hogy a határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk 
a  Képviselő-testületnek  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  szociális  intézmények  vezetőinek 
jutalmazására a Szociális Munka Napján kerüljön sor. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Jó, akkor ennek ismeretében a 4 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség 
szükséges. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
130/2010. (IV. 21.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, 
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1. jóváhagyja, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője a 2010. január 01. 
- 2010. március 31. napja közti időszakra vonatkozó eredeti rendszeres személyi juttatások 
előirányzatának  bérmegtakarítása,  valamint  a  költségvetésében  tervezett  2%-os  kereset-
kiegészítés terhére  10.564.000,-Ft-ot  pénzbeli  és  természetbeni  jutalmazásra  fordítson  a 
„Bölcsődék Napja” alkalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény vezetője számára az 
elismerés a „Szociális Munka Napja” alkalmából kerüljön kifizetésre.

2.  a  Józsefvárosi  Szociális  Intézmények  Gazdasági  Hivatalához  tartozó  Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék 40100 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény 
előirányzatát 6.971.400,-Ft-tal, a kereset-kiegészítés előirányzatát 3.592.600,-Ft-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás üdülési hozzájárulás előirányzatát 8.000.000,-Ft-tal, a 
jutalom előirányzatát 2.564.000,-Ft-tal megemeli.

3.  a  Józsefvárosi  Szociális  Intézmények  Gazdasági  Hivatalához  tartozó  Józsefvárosi 
Egyesített  Bölcsődék  40100  cím  kiadási  munkaadót  terhelő  járulékok  előirányzatát 
2.000.000,-Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  dologi  előirányzatán  belül  az  SZJA 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

4.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.-3.  pontjában  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének soron következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester, költségvetési szerv vezetője
  2.-4. pontok esetében: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: azonnal, illetve 2010. november 12.
    2.-4. pontok esetében: az önkormányzat költségvetésének 2010. július 15. napján
                                        történő módosítása

Dr. Kocsis Máté
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 7/5. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött megbízási 
szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja 
kiegészíteni? 

Dr. Dénes Margit
Köszönöm, nem kívánom.

Dr. Kocsis Máté
Nem,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Dr.  Révész  Márta 
képviselő asszony, parancsoljon.
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Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni,  hogy ugye jól értem, itt  arról van szó, 
hogy eddig az önkormányzat alkalmazottainak munkavédelmi-orvosi ellátását ingyen ellátta 
egy doktornő,  ezentúl  ezt  a  feladatot  a  JESZ feladatai  közé  fogjuk  sorolni,  költségvetési 
változtatással ez a dolog nem jár. Ugye jól értem, hogy csak erről van szó? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Mi is köszönjük. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. A 2 
pontból álló határozat elfogadásához minősített  szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
131/2010. (IV. 21.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 680/2008. (XII. 17. ) számú határozatának 2. pontja alapján módosítja a Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálattal 2008. december 20. napján kötött megbízási szerződés 1. 
számú  mellékletét  (intézményi  lista)  oly  módon,  hogy az  kiegészül  a  Józsefvárosi 
Közterület-felügyelet engedélyezett létszámú munkavállalóival. 

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban meghatározott  mellékletként  csatolt  3 
pontból álló szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A 131/2010.  (IV.21.)  számú határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv 2.  számú melléklete 
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
23 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

8. Egyéb előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Tájékoztatás a 2010. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A  címe  nem  változott,  csak  a  megítélése.  Magam  részéről  kiegészíteni  nem  kívánom, 
napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Lévai Gábor frakcióvezető úr, 
kérdés, hozzászólás? Is-is, parancsoljon.

Lévai Gábor
Nagyon szépen köszönöm a szót, meg azt is, hogy a testület úgy döntött, hogy felvesszük 
napirendre.  Első  kérdésem,  itt  benne  van  az  anyagban,  hogy  bizalmas,  kizárólag  belső 
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felhasználásra  szóló  információkat  tartalmaz.  Ez  lehetővé  teszi-e  a  nyilvános  vitát,  vagy 
esetleg emiatt zárt ülést kell elrendelni? Én ezt nem tudom, csak lehetnek olyan pontok, amik 
esetleg, hivatal nem szeretné, hogy nyilvánosságra kerüljenek. 

Dr. Kocsis Máté
Jegyző asszonynak adom meg a szót válaszadásra, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
Tisztelt  képviselő  úr,  nyilvános  a  Közbeszerzési  Terv,  ez  közérdekű  adat,  mivel 
költségvetésből lesz finanszírozva. 

Dr. Kocsis Máté
Jó, tehát nincs zárt ülés.

Lévai Gábor
Köszönöm,  akkor  csak  a  „bizalmas”  jelzőt  nem értem az  anyagban,  de  jó.  Akkor  itt  az 
anyaghoz  két  kérdésem  van.  Vannak  bizonyos  tételek,  ugye  egyrészt,  ahol  a  beszerzési 
terveknél meghatározunk pontos összegeket. Én úgy gondolom, hogy egy közbeszerzést, ha 
mi  kiírunk,  akkor  ott  keretösszegeket  kéne  megállapítani,  és  nem forint-fillérre.  Most  itt 
majdnem szó szerint  mondom,  tehát  van olyan,  ahol 656.800 Ft-os közbeszerzési  várható 
összes költségigényt jelenítünk meg. Én ezeket nehezen tudom értelmezni. Tehát, vagy azt 
mondjuk, hogy valamire van a költségvetésből maximum 3 millió Ft keret, és azért írunk ki 
közbeszerzést,  hogy lehetőség  szerint  ez  ne  3  millió  legyen,  hanem csak  másfél,  hogyha 
ugyanazt ugyanabban a minőségben valaki olcsóbban tudja. Ha és amennyiben ilyen adatok 
szinte fillérre föl vannak tüntetve, akkor ezt úgy nem tudom értelmezni, hogy ezt hogyan, mi 
alapján állapítottuk  így meg.  De biztos,  hogy rengeteg kérdést fölvet  másokban is.  Ez az 
egyik,  ez  a  hivatal  felé.  Illetve  még  egy  kérdés.  Nagyon  szeretnénk  egy  összefoglaló 
táblázatot, egy tájékoztatót kérni 2009. évi összes közbeszerzésről, hogy lássuk egyszer ne 
csak  a  jövőt,  a  2010-et,  hanem  visszamenőleg  is,  hogy  egyrészt  mi  teljesült  a  tavaly 
beterjesztettekből, mi lett még hozzá pluszban, összességében ez mennyi kiadást jelentett az 
önkormányzatnak,  mennyi  volt  ebből  sikeres,  eredményes,  akár  érvényesnek  is  hívhatom, 
vagy eredménytelen, mennyi volt hibás, vagy mennyi volt olyan, amit döntőbíróság esetleg 
elmarasztalt. Ha elmarasztalt, akkor ennek volt-e az önkormányzatra nézve valamilyen anyagi 
következménye, ha nem volt, mert ezt ugye átvállalja a közbeszerzési tanácsadó cég, akkor a 
tanácsadó cégnek voltak-e kötelezettségei, amik a hibásan kiírt pályázatokból keletkeztek, ha 
ilyen  volt,  akkor  ezeknek  mennyi  volt  az  összértéke.  Tehát,  egy  teljesen  átfogó  táblát 
szeretnénk a közbeszerzésekről kapni. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót dr. Xantus Judit jegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
Ugye,  az  előterjesztésben  lehet  látni,  hogy  mik  a  bizalmas,  kizárólag  belső  használatra 
készültek  és  mik  azok,  amik  majd  a  honlapra  fognak  felkerülni.  Az,  hogy  ez  az  ülés 
nyilvános,  az  nem  azt  jelenti,  hogy  ezek  az  adatok  felolvasásra  kerülnek,  ezek  az  önök 
információszerzéséhez  szükségesek,  és  ezt  így  kell  kezelni.  Természetesen  a  2009.  évi 
közbeszerzési beszámolót elkészíti a hivatal, erről minden évben be is kell számolnunk, és 
ilyen felbontásban rendelkezésre fog állni.
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Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászólás? Lévai Gábor frakcióvezető úr, parancsoljon.

Lévai Gábor
Köszönöm  szépen  jegyző  asszonynak  a  választ.  Az  egyik  kérdésemre  választ  kaptam,  a 
másikra nem. Nem nevesítve, de még egyszer azt, hogy valahol olyan törtszámok vannak a 
kiírásban,  hogyan  keletkeznek  ezek  a  törtszámok  az  előirányzatoknál.  Ez  volt  a  másik 
kérdésem, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót dr. Xantus Judit jegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
A Képviselő-testület így, forint-fillérre adta meg az előirányzatot ezekre a beszerzésekre, és 
azért lehetnek ilyen töredékszámok. Csak azt tudom ismételni, Lévai úr, hogy ugye mindig 
készül egy felmérés,  és ott  megpróbálják forintosítani  azok, akik a beszerzést  igénylik.  A 
költségvetésbe így kerül be, akkor senki nem reklamálta ezt az összegszerűséget.

Dr. Kocsis Máté
Frakcióvezető úr, parancsoljon.

Lévai Gábor
Köszönöm szépen a választ. Igen, részben elfogadható. Egyrészt költségvetés tárgyalásánál 
ugye jeleztük már a problémánkat, hogy a költségvetés részletes elolvasására sem volt elég 
időnk akkor. De akkor jövőre, hogy menjünk egy picit előre, szeretném javasolni a hivatalnak, 
hogy ne ilyen forint-filléres árakat adjunk meg már a költségvetésben sem, hanem lehetőség 
szerint  kerekítsük  valamilyen  értelmes  összeggé,  és  onnantól  kezdve  ugye  próbáljon  arra 
menni  a  közbeszerzés,  hogy  minél  alacsonyabb  árat  kérjen  ugyanazon  minőségű 
szolgáltatásokért. Köszönjük.

Dr. Kocsis Máté
További  kérdés,  hozzászólás?  Ha nincs,  akkor napirendi  pont vitáját  lezárom. Az lenne a 
határozati  javaslatom,  hogy:  „A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy jóváhagyja  a Budapest 
VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzata  2010.  évi  Közbeszerzési  Tervét.”  Így  szól  a 
határozati  javaslat,  egyszerű  szótöbbség  szükséges  az  elfogadásához.  Kérem  a  tisztelt 
képviselőket, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
132/2010. (IV. 21.) 20 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  jóváhagyja  a  Budapest  VIII.  kerület  Józsefváros 
Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti  szavazási listáit a jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete tartalmazza.
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Dr. Kocsis Máté
20 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Van egy tájékoztatónk:

Tájékoztató a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program 
bonyolításáról
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó – JVK Kft. ügyvezetője

Dr. Kocsis Máté
Megkérdezem  az  előterjesztőt,  hogy  kívánja-e  kiegészíteni.  Nem  kívánja,  napirendi  pont 
vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás, bár szavazni nem fogunk a végén, parancsoljanak. 
Nincsen,  akkor  köszönjük  szépen.  Ülés  végén  a  képviselők  a  polgármesterhez, 
alpolgármesterekhez,  jegyzőhöz,  bizottságok  elnökeihez  bármely  önkormányzati  ügyben 
kérdést intézhetnek. Soós György frakcióvezető úr, parancsoljon.

Soós György
Köszönöm  a  szót,  polgármester  úr.  Jegyző  asszonyhoz  szeretnék  egy  kérdést  föltenni  a 
választással  kapcsolatban,  hogy  ez  a  kisebb  alakú,  A/5-ös  tájékoztató,  a  10-es 
választókörzetben kiszórásra került-e? Amit én láttam már belőle példányt, ilyen A/5-ös, kis 
méretű.

Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót jegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
Tisztelt frakcióvezető úr, még több szóróanyagot kértünk, ma meg is érkeztek, és plakátot is, 
mert elég keveset kaptak a kerületek. Bródy képviselő asszony jelezte, hogy vannak olyan 
területek, ahol nem voltak plakátok, tehát kértünk, és még ma, holnap kirakjuk ezeket is.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót, nekem két kérdésem van. Az egyik, a Corvin mozi előtt a József 
körút járdaszegélyénél 3 helyen kilökték a biztonsági oszlopokat. Ez azt jelenti, hogy ott az 
autók  bejárnak,  befordulnak  ott,  ahol  éppen  nincsen  utca.  Most  ez  meglehetősen 
balesetveszélyes azért is, mert a mögöttük levő autó nem számíthat rá, hogy itt éppen valaki 
lassítani fog és befordul, másrészt pedig elég nagy forgalom lett a Corvin környékén ott, ahol 
gyakorlatilag nincs járda kijelölve. Az egyik kérdésem az lenne, hogy rendbe lehet-e ezeket az 
oszlopokat hozni, kinek a feladata ez, és hogy meg tudjuk-e szüntetni ezt a balesetveszélyes 
állapotot?  A  másik  pedig,  meghirdetésre  került  egy  energiatakarékos  pályázat,  ami 
nagycsaládosoknak,  nyugdíjasoknak,  mozgássérülteknek,  satöbbi,  lehetőséget  biztosít  arra, 
hogy  a  mosógépüket  vagy  hűtőszekrényüket  70.000  Ft-os  keretig  lecseréljék 
energiatakarékosra.  Ezt  csak  abban  az  esetben  lehet  megcsinálni,  hogyha  egy  szervezet, 
alapítvány, egyesület, bárki felvállalja, hogy ennek az adminisztrációját elvégzi. Az lenne a 
kérdésem, hogy akár a Karácsony Sándor Alapítvány, akár más egyesületnek nem tud-e olyan 
támogatást adni valami módon az önkormányzat, hogy a VIII. kerületi rászoruló lakosok ezt a 
lehetőséget igénybe tudják venni? Köszönöm szépen.
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Dr. Kocsis Máté
Az  első  kérdésre  válaszra  megadom  a  szót  dr.  Iván  Roland  ügyosztályvezető  úrnak, 
parancsoljon.

Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő asszony, a József körút a Fővárosi Önkormányzatnak a 
tulajdonában van, ők kezelik, így az ott hiányzó parkolásgátló oszlopoknak a pótlása is az ő 
feladatuk. Mi meg fogjuk tenni a jelzést képviselő asszony kérésére, hogy ott ők ezt pótolják. 
A Corvin köz, az az egész ott járda, tehát van kijelölve járda, az egész az, tehát ott autóval 
nem szabad közlekedni, ott a gyalogosoknak szabad csak menni, aki autóval teszi, az mind 
tilosban teszi. Ott egyedül a parkolóhelyeket lehet megközelíteni, amelyek ott a mozi háta 
mögött  találhatóak,  de  egyébként  ott  autónak  nincsen  helye.  A  második  kérdéssel 
kapcsolatosan,  bár  gondolom,  polgármester  úr  biztosan  fog  válaszolni,  de  mi  a  magunk 
részéről esetlegesen meg tudjuk azt vizsgálni, hogy a pályázati kiírás milyen adminisztrációs 
terheket jelent, és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy van-e a látókörünkben olyan szervezet, 
akivel ezt meg lehet csináltatni. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen, igen, a második kérdésére írásban megküldjük a választ, hogy érdemben 
meg tudjuk vizsgálni a felvetését. Tóth Krisztián elnök úr, parancsoljon.

Tóth Krisztián
Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni jegyző asszonynak. Az elsőt, azt 
bizottsági  tag és  elnöki  pozíciómból  is  tulajdonképpen,  azt  szeretném megkérdezni,  van-e 
mód  arra  és  lehetőség,  hogy az  MNP program keretében  lebonyolításra  kerülő  különféle 
programokról,  pályázatokról  a  Népjóléti  Bizottság  kapjon  tájékoztatást,  hogy  az 
bekerülhessen  a  bizottság  elé.  Azt  gondolom,  hogy  ez  engem  nagyon  érdekel,  talán  a 
bizottságnak  a  többi  tagját  is.  A  második  kérdésem  egyéni  képviselőként  kerül 
megfogalmazásra.  Megkerestek a körzetemben lakók és vállalkozók és azt  kérdezik,  hogy 
van-e  arra  valamiféle  szabály,  hogy  adott  területi  egységen  belül  hány  azonos  profilú 
üzlethelyiség nyílhat. Ugyanis nagyon sokan azt tapasztalják, hogy 100 méteren belül 5 vagy 
6 élelmiszerbolt, pékség vagy más egyéb nyílik, és ez egy kérdés részükről, kérek szépen rá 
választ.

Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót jegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
Természetesen nincs akadálya, hogy a bizottság ilyen tájékoztatást kapjon, mert fel is fogjuk 
jegyezni és a jövőben megtesszük. Sajnos, nincs olyan rendelkezés vagy olyan jogszabályi 
tilalom, hogy milyen sűrűséggel helyezkedhetnek el az üzlethelyiségek, akár minden házban 
nyílhat akár ugyanolyan profilú. 

Dr. Kocsis Máté
Lévai Gábor frakcióvezető úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Lévai Gábor
Köszönöm szépen. Internetes nyilvánossággal kapcsolatos kérdésem következik a hivatalhoz. 
Legutóbbi  kérdésemre  megkaptam  azt  a  választ,  hogy  az  önkormányzat  honlapjára  a 
bizottsági előterjesztéseket nem, csak a jegyzőkönyveket és az összefoglalókat kell feltenni. A 
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tájékoztatóban  az is  szerepelt,  hogy a hivatal  illetékes  ügyosztálya  rendszeresen  elküldi  a 
honlap  szerkesztőknek  az  anyagokat.  Értelmezésünk  szerint  akkor  a  honlap  szerkesztőket 
terheli  a  felelősség  azért  a  csúszásért,  hogy  nincsenek  fönt  az  anyagok,  vagy  a  hivatal 
felelőssége-e? Mindegy, csak valaki ezeket jó lenne, hogyha felszámolná. Kérdésem az, hogy 
mikor  gondoskodik  a  hivatal  arról,  hogy  az  illetékesek  eleget  tegyenek  a  törvényi 
kötelezettségeknek,  és a bizottsági  jegyzőkönyvek és összefoglalók felkerüljenek végre az 
önkormányzat honlapjára, illetve, hogy ezeknek a mulasztásoknak lesz-e szankciója? Röviden 
ennyi, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
15 napon belül írásban megküldjük a választ a frakcióvezető úrnak. Dr. Juharos Róbert elnök 
úr, parancsoljon.

Dr. Juharos Róbert
Igen,  tisztelettel,  csak  egy  olyan  közérdeknek  gondolt  felvetést  szerettem  volna  itt 
megosztani, képviselőtársam is jelezte az ezzel kapcsolatos észrevételeit, magam is többször 
találkoztam az anomáliával, ami a Corvin közben előállt, hogy gyakorlatilag a díszburkolaton 
szinte állandóvá vált a parkolás. Oldjuk meg azt, hogy a díszburkolaton a Corvin közben ne 
állhassanak be az autók. Gyakorlatilag kialakult szokás van most már az elmúlt hónapokban, 
hogy mindenki a járdán áll, és a díszburkolat jelentősen sérült is jó néhány helyen. Magam is 
már  ott  a följárónál  az egyik  kátyúba  bírtam beleesni,  amit  az oda beálló  autók okoztak. 
Részben  meg,  ott  volt  egy  vízbetörés,  annak  a  helyreállítási  munkái  sem történtek  meg, 
úgyhogy  erre  szerettem  volna  fölhívni  a  figyelmet,  és  kérni  az  illetékeseket,  hogy 
intézkedjenek arról, hogy se a Corvin köz területére, se az Üllői úti átjáró alatt, se a Corvin 
Sétány  induló  szakasza  és  a  Corvin  köz  közötti  részen  a  parkolás  ily  módon  ne  legyen 
lehetséges, illetve a megsérült burkolatot pedig állítsák helyre. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. Kertészné Bródy Sarolta képviselő asszony, parancsoljon.

Kertészné Bródy Sarolta
Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Mint tudvalevő, múlt héten a Bródy Sándor utca 19-
ben egy tűzeset volt, ahol a földszinti lakás teljesen kiégett, és erősen megsérült a felette levő 
első emeleti lakás. Történetesen ismerem a ……. emeleten lakó házaspárt, és hát barátilag is 
megkerestek engem. Elmondták, hogy polgármester úr aznap hajnalban valóban kint is volt a 
házban, megtekintette a káreseményt. Ők azt mondták el, hogy folyik a tisztítási munka és a 
fertőtlenítés. Ők annyi megjegyzést fűztek a dologhoz, hogy úgy veszik észre, hogy akik ott 
dolgoznak,  nem  tartják  be  a  szakmai  előírásokat.  Mégpedig  azt,  hogy  védőruhában  és 
maszkban kellene dolgozni.  Félő, hogy az az iszonyatos  korom és füst,  ami ottmaradt,  az 
nagyon veszélyes az egészségre. Ezt alpolgármester asszony is jóváhagyta, hogy oda kellene 
figyelni, hogy polgármester úr, illetve jegyző asszony próbáljon odahatni, hogy azok, akik ott 
dolgoznak, tartsák be az előírásokat,  mert  beláthatatlan következményei  lehetnek. Még azt 
kérdezték, hogy állítólag van valami olyan, nem tudom pontosan már a nevét, nem jegyeztem 
annyira meg, egy profi társaság, akik vállalják, 100 fős egységgel dolgoznak, akik ugyanilyen 
fertőtlenítéseken  szoktak  részt  venni,  tűzkároknál.  Az  V.  kerületben,  amikor  egy  ház 
felrobbant egy gázrobbanás miatt, ott is ez a csapat dolgozott, abszolút szakszerűen, és hát 
nagyon-nagyon  rövid  időn  belül  helyreállították  a  kárt.  Ennek  a  házaspárnak  a  teljes 
fürdőszobája, konyhája és gardróbja kiégett, a ruhaneműi kiégtek, a hölgy éppen egy bundát 
meg pár kabátot tudott megmenteni. Ő egyébként a VI. kerületben egy óvoda vezetőnője, nem 
is tud járni dolgozni, olyan sokkot kaptak. Az volt a szerencséjük, hogy a tűzoltók addigra 
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értek oda, míg a szobába beért volna a tűz. Tehát a bútoraikban tulajdonképpen nem esett kár, 
csak  hát  a  többiben.  És  felhívnám jegyző  asszony figyelmét  is,  hogy állítólag  a  statikus 
megállapította, hogy az előszoba alatt lévő aljzat életveszélyes. Tehát, hogy minél hamarabb 
próbálják ezt a kárt  helyreállítani,  és hát valamilyen segítséget adjunk nekik,  mert hát azt 
mondja, hogy jóformán ruhájuk sem, semmijük nem maradt. És a mai napig is, azt mondja, 
még  füstszagú  a  bőrük  is,  tehát  valami  elképesztő  állapotok  vannak.  Nagyon  szépen 
köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót dr. Xantus Judit jegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Xantus Judit
Tisztelt képviselő asszony, amúgy is szándékoztunk egy teljes kiegészítő tájékoztatást adni a 
testületnek, hogy kivel mi történt, hogy történtek az események, milyen elhárítási  munkák 
voltak. A mi kht-nk is közhasznú munkásokat bármikor rendelkezésre bocsát, erre ígéretet tett 
a Murányi úr, de egy teljes beszámolót fogunk adni. Úgy tudom, hogy itt a társasház rendelte 
meg ezeket a fertőtlenítéseket. Természetesen figyelmükbe fogjuk ajánlani. 

Dr. Kocsis Máté
További kérdés? Nincsen, akkor 16 óra 29 perckor az ülést bezárom. Köszönöm szépen a 
munkájukat.

Budapest, 2010. április 29.

dr. Xantus Judit dr. Kocsis Máté 
jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel / nem felel meg. 

Jogi Iroda

A jegyzőkönyvet készítette:

Deákné Lőrincz Márta
Szervezési Csoport ügyintézője
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