
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. április 30-án 14.00 óra-
kor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában  

megtartott 3. rendkívüli üléséről. 
 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
219/2008. (IV. 30.)  25 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjeszté-
seknél: 
 

 Javaslat a Somogyi Béla utcai Általános Iskola sportudvar és homlokzat 
felújítási munkák beszerzési eljárásának megindítására és a kivitelezés 
megkezdésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester 
 

 Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor - képviselő 
 

 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton való 
önkormányzati részvétel 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

 A Palotanegyed fesztivált népszerűsítő kiadványon Józsefváros címerének 
használata 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - alpolgármester 
 

 Hajdu János lemondása a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért 
Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő 
bizottsági tag megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Murányi László - ügyvezető 
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 Pályázatok a közoktatási célú normatívákra 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
220/2008. (IV. 30.)  25 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztések tárgyalását a következő képviselő-
testületi ülésre napolja: 
 
 Javaslatok a Pollack téri mélygarázs működésével kapcsolatos problémák 

megoldására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor- képviselő 
 

 A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási 
intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
221/2008. (IV. 30.)  15 IGEN 10 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztést napirendjéről leveszi: 
 
 Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet tervezet elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Mitus Zsuzsanna- képviselő 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
222/2008. (IV. 30.)   25 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 
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Napirend: 
NYÍLT ÜLÉS 

1. 
► 

Pályázatok a közoktatási célú normatívákra 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

2. Hajdú János lemondása a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért 
Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő 
bizottsági tag megválasztására 

► 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Murányi László - ügyvezető 
 

3. Tájékoztató és határozathozatal az OTP Nyrt-vel szemben fennálló hitel 
kamatfizetési feltételeinek megváltoztatásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

4. A Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és végrehajtásáról 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet tervezet  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

5. 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és 
végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

6. Beszámoló a 218/2008. (IV.09.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak 
(Tájékoztatás állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről) 
végrehajtásáról, valamint pályázaton elnyert támogatások visszafizetéséről 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

7.A Háziorvosi rendelők kialakítása céljából létrehozandó önkormányzati társaság 
szindikátusi és társasági szerződésének elfogadása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

7.B 
► 
 

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton való 
önkormányzati részvétel 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
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7.C 
► 

Javaslat a Somogyi Béla utcai Általános iskola sportudvar és homlokzat 
felújítási munkák beszerzési eljárásának megindítására és a kivitelezés 
megkezdésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester 
 

8. Tájékoztatás a társasházak részére kiírt pályázatokról; javaslat a vissza nem 
térítendő támogatás fedezetének a kiegészítésére 

 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 
 

9. Állásfoglalás egyezségről a BALO Kft-vel szembeni perben 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

10. Teleki téri piac rekonstrukció építési programjának elfogadása 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

11. Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével 
kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 22/2007. 
(IV.25.) számú rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

12. Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulást létrehozó 
megállapodás és a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okiratának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

13. A Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés 
megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
AZ ÁPRILIS 09-I KT ÜLÉS ANYAGA + KIEGÉSZÍTÉS 
 

13. B 
► 

Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor - képviselő 
 

14. A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
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15. A Józsefvárosban adományozható kitüntetések többlet-költségeinek 
jóváhagyása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

16. A Budapesti Zsidó Hitközség Nagyfuvaros utcai körzetének támogatási 
kérelme 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester  
 

17. Határidő módosítás a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója felelősségének kivizsgálásával kapcsolatban  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

18. Józsefvárosi Sporttámogatás Peking 2008. 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - tanácsnok 
 

19. A Kiadvány a kerületi sport lehetőségekről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - tanácsnok 
 

19.B. 
► 

A Palotanegyed fesztivált népszerűsítő kiadványon Józsefváros címerének 
használata 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - alpolgármester 
 

20. A Józsefvárosi Gondozóközpont szakmai programjának elfogadása  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla– polgármester 
 

21. Trefort utcai háziorvosi rendelők kialakítására vonatkozó szakmai program 
elfogadása  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

22. Az Európai Bizottság „Testvérvárosok polgárainak találkozói” címmel kiírt 
pályázatára történő jelentkezés elvi támogatása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 
 

23. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester  
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Napirend 1. pontja 
► Pályázatok a közoktatási célú normatívákra 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
223/2008. (IV. 30.)  25 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az oktatási és kulturális 
miniszter által kiadott rendeletek alapján történő fenntartói pályázatok mellékleteiben szereplő 
nyilatkozatokat aláírja, amelyekben a fenntartó vállalja, hogy a Képviselő-testület 2008. június 
25-i ülésén napirendre kerül a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 
magában foglaló dokumentum, majd ennek alapján sor kerül a nevelési programok, pedagógiai 
programok esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály  
 
 
A napirend 2. pontja 

 Hajdu János lemondása a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért 
Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő 
bizottsági tag megválasztására 

► 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Murányi László - ügyvezető 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
224/2008. (IV. 30.)   24 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy: 
1. Hajdu János felügyelő bizottsági tag 2008. április 30-i hatállyal történő lemondását tudomásul 

veszi. 
2. a felügyelő bizottságba 2008. május 1-től 2012. május 31-ig Nagy Andrást (anyja neve: Fekete 

Erzsébet, lakcím: 2030 Érd, Köszörűs u. 27.) megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért 
Szolgáltató Kft. 
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A napirend 3. pontja 
 Tájékoztató és határozathozatal az OTP Nyrt-vel szemben fennálló hitel 

kamatfizetési feltételeinek megváltoztatásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
225/2008. (IV. 30.)   3 IGEN  14 NEM  7 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:  
A Képviselő-testület az OTP-vel szemben fennálló hitel kamatfizetési feltételeinek 
megváltoztatását tudomásul veszi. 
 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
226/2008. (IV. 30.)   24 IGEN 0  NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az OTP Nyrt. egyoldalú kölcsönszerződés 

módosítása következtében az Önkormányzatnak többletfizetési kötelezettsége jelentkezik. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az OTP Nyrt-vel fennálló 

kölcsönszerződéseket vizsgálja felül és tegyen javaslatot a szerződések módosítására, vagy 
felbontására, tekintettel arra, hogy az OTP Nyrt. egyoldalúan – az Önkormányzat érdekeivel 
ellentétesen- változtatja a hitelek kamatfizetési feltételeit. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 15. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Pénzügyi Osztály 
 
 
A napirend 4. pontja 

 A Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és végrehajtásáról 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet tervezet  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  26  KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉG 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22 IGEN, 0 NEM, 4 TARTÓZKO-
DÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK …../2008. (…..) SZ. RENDELETÉT A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
ZÁRSZÁMADÁSRÓL 
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A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
A napirend 5. pontja 

 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és 
végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  25  KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉG 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 25 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKO-
DÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK …./2008. (…...) SZ. RENDELETÉT A 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY 
FELHASZNÁLÁSA, A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÉS VÉGRAHAJTÁSI SZABÁ-
LYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi:  Szervezési Osztály 
 
 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  26  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
227/2008. (IV. 30.)   26 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A képviselő-testület úgy dönt,hogy 
 
1./ az Önkormányzat 6/2008. (II.29.) számú rendelet 15. számú mellékletének 2., 5.-17. 

pontjában szereplő kiadási zárolt előirányzatokat, továbbá a 3. sorszámon zárolt 120.000 e 
Ft-ból 60.000 e Ft-ot,  a működési hitel szabad pénzmaradványból történő törlése miatt a 
zárolás alól feloldja.  

2./ a 6/208.( II.29.) számú rendelet 15. számú mellékletének 1. sorában szereplő zárolt 
kiadási előirányzat a pénzmaradványból 2007. évről áthozott 150.000 e Ft-tal kerüljön 
megemelésre, továbbá a fejlesztési céltartalékon levő parkolási megváltás előirányzat 
felét, azaz 222.312 e Ft-ot zárol. Így az összes zárolt előirányzatok összege 1.465.564  Ft-
ról 677.312 e Ft-ra módosul. 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításánál az 1-2. 
pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

  Felelős: Polgármester 
 Határidő: 2008. június 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Pénzügyi Osztály 

 8



A napirend 6. pontja 
 Beszámoló a 218/2008. (IV.09.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak 

(Tájékoztatás állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről) 
végrehajtásáról, valamint pályázaton elnyert támogatások visszafizetéséről 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
228/2008. (IV. 30.)  23 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL   

 
A Képviselő-testület 
1. úgy dönt, hogy a 2007. évi normatív hozzájárulások visszafizetési kötelezettsége 

esetében, mely jogszabályi előírások be nem tartása miatt keletkezett, fegyelmi 
eljárást nem indít az alábbi intézmények vezetői ellen. 

 
Deák Diák Általános Iskola 

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
Jókai Mór Általános Iskola 

Losonci Téri Általános Iskola 
Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 

Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola 
Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
és Általános Iskola 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 

Csobánc Napközi Otthonos Óvoda 
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 

Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 

Katica Bőlcsőde és Napközi Otthonos Óvoda és 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
Őszirózsa Gondozó Szolgálat 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
2. felkéri a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva kezdeményezzen az útfelújításra 
jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetése miatt további vizsgálatot, az alábbiakkal 
kiegészítve: 
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- az ingatlanvagyon kataszter elkészítésénél a Földhivatal nyilvántartásában szereplő 
adatokat közhitelesnek kell-e elfogadni, 
- az ingatlanvagyon-kataszterbe ezek az adatok kerültek-e, 
- a pályázat benyújtásánál előírás volt-e az adatok felülvizsgálati kötelezettsége. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 15. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Pénzügyi Osztály, Vagyonkezelési Osztály, Gazdálkodási 
Osztály  
 
 
A napirend 7.A pontja valamint a napirend 21. pontja együttes tárgyalása 
 
A napirend 7.A pontja 

 Háziorvosi rendelők kialakítása céljából létrehozandó önkormányzati 
társaság szindikátusi és társasági szerződésének elfogadása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

A napirend 21. pontja 
 Trefort utcai háziorvosi rendelők kialakítására vonatkozó szakmai program 

elfogadása  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
229/2008. (IV. 30.)  23 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület elfogadja Csécsei Béla ügyrendi indítványát és a 21. napirendi pontot előre-
véve, azt a 7.A napirenddel együtt tárgyalja.  
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
230/2008. (IV. 30.)  23 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezése 
tárgyában készített jelen határozat mellékleteként szereplő szakmai programot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A határozat végrehajtását végzi: RÉV8 Zrt., Népjóléti Osztály 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
231/2008. (IV. 30.)  20 IGEN 0  NEM  5 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a háziorvosi rendelők kialakítása céljából létrehozandó önkormányzati társaság szindikátusi és 

társasági szerződését elfogadja, és felkéri a polgármestet a szerződések aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. a háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelők kialakítását, Rév8 általi műszaki átvételét követő-

en, valamint ÁNTSZ engedély birtokában hozzájárul a szindikátusi szerződés szerinti ingatla-
nok apportjához, a társasági szerződés módosításához, és megbízza a polgármestert a szerződés 
aláírásával 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. engedélyezi a társaság székhelyének bejegyzését a felnőtt háziorvosi rendelőknek helyet adó 

Mikszáth tér 4.sz. alatti ingatlanra. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. a Fejlesztési Keret terhére biztosítja a megalapításra kerülő önkormányzati társasághoz a szük-

séges törzsbetétet 1.530.000 Ft, azaz egymillió-ötszázharmincezer Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: RÉV8 Zrt., Gazdálkodási Osztály 
 
 
A napirend 9. pontja 

 Állásfoglalás egyezségről a BALO Kft-vel szembeni perben 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének a.) pontja ér-
telmében. A napirend során meghozott 232-233/2008. (IV. 30.) sz. KT határozatot az  1 .sz. zárt 

ülésről készült jegyzőkönyvi kivonat tartalmazza. 
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A napirend 12. pontja 
 Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulást létrehozó 

megállapodás és a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okiratának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
234/2008. (IV. 30.)  23 IGEN 0   NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 
1. a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Társulási megállapodással 
kapcsolatban tett törvényességi észrevételek közül elfogadja, hogy a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény értelmében a megállapodás 
tartalmazza: 
 

a) a társulás ellenőrzésének rendjét. 
b) a társulás költségvetési felügyeletének rendjét, az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlását; 
c) a társulási megállapodás felmondása vagy a társulás megszűnése esetén a társulás 

tagjainak vagyoni jogait, kötelezettségeit,  
 

s a Társulási megállapodás ennek módosításához a jelen határozat szerint hozzájárul. 
 
2. álláspontja szerint a Társulás létrehozásáról szóló megállapodásnak nem kötelező eleme a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (4) 
bekezdésének előírása, mely szerint a megállapodás tartalmazza: f) az önkormányzatok által vál-
lalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől függően 
az azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazását). 
 
Az álláspont jogi indoka, hogy az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás létrehozása 
nem fejlesztési és nem beruházási céllal hozták létre, hanem energiaszolgáltatás beszerzése 
érdekében, így az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó előírás 
beiktatása nem törvényi kötelezettsége az alapítóknak.  
 
A Közigazgatási Hivatal ezzel kapcsolatos észrevételével a Képviselő-testület nem ért egyet. 
 
3. arra az esetre, ha a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal fenntartja 
törvényességi észrevételét, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az inkasszó lehetőségét és 
feltételeit, a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulási megállapodás 6. pontja a következők 
szerint egészüljön ki:   
 
„6./ma. A tagok az inkasszó lehetőségét arra az esetre tartják fenn, ha a Társulás a Képviselő-
testületek döntésével biztosított fedezet terhére az Önkormányzatok - és a fenntartott  
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költségvetési szervek, valamint az egyes tag önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok – helyett és nevében vállalna az energia beszerzésével kapcsolatban fizetési 
kötelezettséget és ennek teljesítése a tagok miatt meghiúsulna vagy a tag nem teljesítené a 
Társulás folyamatos üzemeltetéséhez, működtetéséhez való hozzájárulását. 
 
mb. A Társulási Tanács a Társulás kötelezettség vállalása előtt a tag önkormányzatok 
polgármestereitől írásbeli nyilatkozatot köteles beszerezni arról, hogy az energia beszerzés 
körében az adott Önkormányzat helyett és nevében vállalhat-e fizetési kötelezettséget, s ennek 
fedezetét a Képviselő-testület döntése biztosította-e? 
 
mc. Ha a Társulás folyamatos üzemeltetése, működtetése érdekében a Társulás költségvetéséhez 
olyan rendkívüli anyagi hozzájárulás szükségessége merül fel, melyet a tag önkormányzatok éves 
költségvetésükben nem terveztek, a Társulási Tanács határozata a tag önkormányzatot akkor 
kötelezi, ha a Társulási Tanács ülésén a rendkívüli anyagi hozzájárulás előírása mellett szavazott. 
A tag önkormányzatokat a Társulási Tanács döntése alapján a Társulási Tanács elnöke kéri fel az 
anyagi hozzájárulás rendelkezésre bocsátására.  
  
md. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatnak (a jelen megállapodás 
alkalmazásában: székhely önkormányzat) az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
benyújtására vonatkozó jog akkor nyílik meg, ha: 
 
a.) a polgármester a Társulási Tanács felé írásbeli nyilatkozatot adott, hogy az Önkormányzat 
helyett és nevében a Társulás vállalhat fizetési kötelezettséget, mert ennek fedezetét a Képviselő-
testület döntése biztosította, vagy 
 
b.) a Társulás költségvetéséhez a rendkívüli anyagi hozzájárulást az adott önkormányzat 
képviselője a Társulási Tanács ülésén megszavazta vagy nem szavazta ugyan meg, de az 
önkormányzat a kiadás fedezetét biztosította. 
 
me. Ha Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat, mint székhely 
önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási 
Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a 
korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 
 
4. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 1. pontja a következők szerint egészüljön ki: 
 
„ A Társulás Székhelye: 1073 Budapest VII. kerület Erzsébet körút 6. Székhely önkormányzat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.” 
 
5. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki. 
 
„A Társulás működési területe: a társulást létrehozó és a társuláshoz csatlakozó helyi önkor-
mányzatok közigazgatási területe, ideértve a tag önkormányzatok által fenntartott költségvetési 
szervek, valamint az egyes tag önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasá-
gok tevékenységi területét is.”  
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6. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 
„ A határozatlan időre létrehozott Társulás, mint költségvetési szerv részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként kerül besorolásra.  
 
A Társulás, mint költségvetési szerv felügyeleti szerve: Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: felügyeleti szerv).  
 
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a pénzügyi-gazdasági 
feladatellátás szakmai irányítására, szervezésére, szabályozására, ellenőrzésére kiterjedő 
feladatait a Társulási Tanács határozatait figyelembe véve végzi.   
 
A felügyeleti szerv Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki a 
Társulás, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak 
ellátására.  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja, hogy Képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatala a Társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátja. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nem igényel 
térítést a Társulás tagjaitól azért, mert Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala a Társulás, 
mint költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.  
 
A Társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása keretében 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala végzi a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 
előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat (a továbbiakban együtt: a Társulás pénzügyi-gazdasági feladatai).  
 
A Társulás Tanáccsal kapcsolatos nem pénzügyi-gazdasági természetű ügyviteli és 
adminisztrációs feladatokat mindig az a tag önkormányzat látja el, amelyiknek polgármestere 
(vagy társulásba delegált képviselője) a Társulási Tanács elnöki tisztét betölti.”   
 
7. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: 
 
„6./na. A Társulás költségvetése azonos Társulási Tanács határozatával megállapított 
költségvetéssel. A Társulás költségvetéséhez szükséges hozzájárulást a tag önkormányzatok éves 
költségvetésükben tervezik. A költségvetésbe felveendő finanszírozási feladatokra a Társulási 
Tanács tesz javaslatot a tag önkormányzatoknak.  
 
nb. A Társulás, mint részben önálló költségvetési szerv a Társulás költségvetésének előirányzatai 
felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az előirányzatok felett való rendelkezés a Társulási Tanács 
határozatai szerint történik. Társulási Tanács határozata nélkül előirányzat felett rendelkezési jog 
nem gyakorolható. Az előirányzatról való rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja. 
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nc. Ha a Társulás költségvetéséhez olyan rendkívüli anyagi hozzájárulás szükségessége merül fel, 
melyet a tag önkormányzatok éves költségvetésükben nem terveztek, a Társulási Tanács a 
hozzájárulás céljáról, mértékéről és az anyagi hozzájárulás a rendelkezésre bocsátása  
ütemezéséről szóló határozata a tag önkormányzatot kötelezi, ha a Társulási Tanács ülésén a 
rendkívüli anyagi hozzájárulás előírása mellett szavazott. A tag önkormányzatokat a Társulási 
Tanács döntése alapján a Társulási Tanács elnöke kéri fel az anyagi hozzájárulás rendelkezésre 
bocsátására.”  
 
8. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 
„A Társulás, mint költségvetési szerv alapításának forrását az Alapítók vagyoni hozzájárulása 
képezi, amely Alapítónként egyszeri 2.000.000.-Ft. A társuláshoz csatlakozó Önkormányzatokat 
egyszeri 2.000.000.-Ft hozzájárulás terheli, kivéve a községi önkormányzatokat, melyek egyszeri 
100.000.-Ft vagyoni hozzájárulás teljesítésére kötelesek. Az alapítói hozzájárulást, a társulás, 
mint költségvetési szerv számlájának megnyitását követő 10 napon belül a társulás számlájára 
átutalni. Csatlakozás esetén a hozzájárulást a már tag önkormányzatok csatlakozáshoz való 
hozzájárulását követően kell a társulás számlájára átutalnia, melyről a Társulási tanács értesíti a 
csatlakozó tagot. Az átutalásra biztosított határidő 10 napnál kevesebb nem lehet. 
   
A Társulás felügyeleti szervének és a Társulásnak elkülönített vagyona van. A felügyeleti szerv a 
Társulás vagyonával, a Társulás pedig a felügyeleti szerv vagyonával nem rendelkezhet. A 
Társulás felügyeleti szerve és a Társulás elkülönült költségvetéssel rendelkezik. 
 
A Társulás tagjai egymás helyett vagy a Társulás helyett pénzügyi, vagyoni hozzájárulás 
teljesítésre vagy ilyenek előlegezésére nem kötelesek. 
 
A Társulás, mint költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyon: 
  -     átvett pénzeszközök, 
- a tag önkormányzatok által rendelkezésére bocsátott – költségvetésükben tervezett – és 

rendkívüli hozzájárulás, 
- pályázati források, 
- ingó vagyontárgyak, 
- immateriális javak, 

melyek nagyságrendjét évente a költségvetési szerv zárszámadása tartalmazza” 
 
9. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás 15. pontja a következők szerint egészüljön ki: 
 
„A tag Önkormányzatok tagi képviselőjük útján a Társulás valamennyi iratába, a megkötött 
szerződésekbe betekinthetnek, azokról másolatot kérhetnek. A tag Önkormányzatok 
ellenőrizhetik, hogy az energia beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok 
elbírálásánál a kiírásban meghatározott szempontok érvényesülnek-e, s  a nyertes kiválasztására 
vonatkozó javaslat jogszerű és megalapozott-e. 
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A tag önkormányzatok a Társulási Tanácsban képviseletet ellátó személyen keresztül közlik az 
ellenőrzés megállapításait a Társulás tagjaival. Az ellenőrzést végző tag önkormányzat ilyen 
kérése esetén a Társulási Tanács köteles 15 napon belül napirendjére tűzni és megtárgyalni az 
ellenőrzés megállapításait. 
 
A tag Önkormányzatok a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásáról tájékoztatást 
kérhetnek, melyet a Társulási Tanács köteles 15 napon belül köteles teljesíteni.”  
10. egyetért azzal, hogy a Társulási megállapodás az alábbi 25/A ponttal szerint egészüljön ki: 
 
„25./A. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. A 
társulás megszűnése esetén a vagyonát - eltérő megállapodás hiányában - a társulás tagjai között 
kell felosztani.  A társulási megállapodás felmondása esetén a társulás tagja által a jogi 
személyiséggel rendelkező társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. 
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás saját vagyonát és annak szaporulatát a tagok által a 
társulás fennállása létrehozásakor, a Társuláshoz való csatlakozáskor és Társulás fennállása alatt 
viselt hozzájárulás arányában kell felosztani. 
 
A vagyont elsősorban természetben kell megosztani és kiadni. A tagok dönthetnek úgy is, hogy 
vagyonértékelésben meghatározott értéken lehetőséget adnak arra, hogy a többi tag vagyoni 
részesedését ellenérték fejében egy vagy több tag magához váltsa. 
 
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 
vagyonnal úgy el kell számolni, hogy a megállapodást felmondó tagnak természetben kell kiadni 
az általa bevitt vagyont.  
 
A megállapodást felmondó tagot - a Társulás saját vagyonából és annak szaporulatából - 
megillető hányadot a tagok által a társulás fennállása létrehozásakor, a Társuláshoz való 
csatlakozáskor és Társulás fennállása alatt viselt hozzájárulás arányát figyelembe véve kell 
megállapítani. Az ilyen vagyoni részesedést elsősorban ugyancsak természetben kell megosztani 
és kiadni.   
   
A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulási megállapodásban három évre el 
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának 
ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - 
használati díj illeti meg.” 
 
11. egyetért azzal, hogy az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás, mint költségvetési 
szerv módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata a Társulási megállapodás 
módosításának megfelelően a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal kerüljön 
megállapításra és az alapító önkormányzatok polgármesterei által aláírásra. 
 
12. egyetért azzal, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és 
Budapest Józsefváros Önkormányzata által az „Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás, 
mint költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról és felügyeletének 
gyakorlásáról szóló megállapodása” a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal kerüljön az 
alapító önkormányzatok polgármesterei által aláírásra. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
A határozat végrehajtását végzi: Vagyonkezelési Osztály 
 
 
Napirend 7/B pontja 

► Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton való 
önkormányzati részvétel  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
235/2008. (IV. 30.)   23 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, 
1. indulni kíván a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „KMOP-2008-4.5.2” pályázat 

„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű 
komponensére a VIII. Tolnai Lajos utca 19. sz. alatti, 34932 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon történő új bölcsőde épület megépítésével. 

Határidő: 2008. júniusi első képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
2. felhatalmazza a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a „KMOP-

2008-4.5.2” megnevezésű pályázaton való önkormányzati részvétellel kapcsolatos 
valamennyi előkészítő döntést saját hatáskörében hozza meg, ideértve a Rév8 Zrt. 
tervezésben, előkalkulációban, költségvetés-tervezésben való közreműködésével kapcsolatos 
megbízási szerződésének kidolgoztatását és elfogadását is. Az elkészült pályázati 
dokumentációt terjessze a Képviselő-testület júniusi első ülése elé. 

Határidő: 2008. júniusi első képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
3. felkéri a polgármestert, hogy az óvodai ellátásra vonatkozó közoktatási törvényben foglaltak 

2008. és 2010. évi teljesítésére vonatkozó javaslatait terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2008. júniusi első képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Osztály, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 
és Sport Osztály  
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Napirend 7/C pontja 
► Javaslat a Somogyi Béla utcai Általános iskola sportudvar és homlokzat 

felújítási munkák beszerzési eljárásának megindítására és a kivitelezés 
megkezdésére 

 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
236/2008. (IV. 30.)   24 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy 
1. A Somogyi Béla Általános Is6kola plusz kiadására 6 MFt-ot, az iskola homlokzatának felújítá-

sára 25 MFt-ot biztosít az oktatási minimális taneszköz és helység kialakítására szolgáló 
2007. évben zárolt és 2008. évben feloldott 104 MFt terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2. A Somogyi Béla Általános Iskola sportudvarát az előírásoknak megfelelő korszerű sportburko-

lattal alakítja ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: JVK Kft. ügyvezető 
 
3. A sportudvar és a homlokzat felújítására fordított 71 MFt tartalmazza a JVK Kft felmerülő 

költségeit (pl. tervezés, műszaki ellenőr, stb.) 
Határidő: munkálatok befejezése 
Felelős: JVK Kft. ügyvezető 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Osztály, Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. 
 
 
Napirend 8. pontja 

 Tájékoztatás a társasházak részére kiírt pályázatokról; javaslat a vissza nem 
térítendő támogatás fedezetének a kiegészítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
237/2008. (IV. 30.)   21 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2008. évi vissza nem térítendő támogatásra benyújtandó 
társasházi pályázatok bírálat érdekében: 
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1.  A 2005-2006. évben fel nem használt, vissza nem térítendő támogatásokat a határozati javaslat 
1. számú melléklet 1. pontjában szereplő társasházaktól elvonja és engedélyezi az így elvont 
Ft 2.488.000,- összeg felhasználását a 2008. évi vissza nem térítendő támogatásra 
benyújtandó pályázatokra. 

 
2. Engedélyezi a 2005-2006. évben társasházak részére megítélt vissza nem térítendő 

támogatások és a ténylegesen a társasházak részére  kifizetett támogatások differenciájaként 
keletkezett Ft 1.455.000,- összeg felhasználását a 2008. évi vissza nem térítendő támogatásra 
benyújtandó pályázatokra. 

 
3.   A 2007. évi visszatérítendő támogatás szabad pénzmaradványának összegét nem vonja el, a 

11.000.000,- Ft összegű szabad pénzmaradványt átcsoportosítja vissza nem térítendő 
támogatássá. 

 
4.  Jelen határozat 1-3 pontja és a 2008. évi költségvetésben elfogadott kiadási előirányzat  

alapján  a Fővárosi társasházi rehabilitációs pályázat bírálatára vissza nem térítendő 
támogatásként 54.943.000,- Ft áll  rendelkezésre. 

 
5.  Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 3. pontjában foglaltakat a 

költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. 
 
Határidő: 1-4. pont azonnal 
                5. pont a költségvetés következő módosítása 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Osztály 
 
 
Napirend 10. pontja 

 Teleki téri piac rekonstrukció építési programjának elfogadása 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  19  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:  
238/2008. (IV. 30.)   19 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt:  
1. hogy elfogadja a Teleki téri piac döntés-előkészítő anyagát.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Projekt Iroda, RÉV8 Zrt. 
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Napirend 11. pontja 
 Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező 

igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról 
szóló 22/2007. (IV.25.) számú rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  19  KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉG 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKO-
DÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK …../2008. (…..) SZ. RENDELETÉT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HUL-
LADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN 
FELMERÜLŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÁTHÁRÍTÁSÁRÓL  
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési Osztály 
 
 
A napirend 13.A. pontja: 

 Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési 
szerződés megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 
AZ ÁPRILIS 09-I KT ÜLÉS ANYAGA + KIEGÉSZÍTÉS 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
239/2008. (IV. 30.)  22 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testült úgy dönt, hogy  

1. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési megállapodást köt. 
2. felkéri a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
A határozat végrehajtását végzi: Hatósági és Jogi Osztály 
 
 
A napirend 13.B. pontja: 

► Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor - képviselő 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
240/2008. (IV. 30.)  19 IGEN  0 NEM  4 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 

1.) felkéri Dr. Holló Józsefet, hogy az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 
Kuratóriumi tagja legyen. 

2.) 2008. május 15-től 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány titkárává Máthé 
Andrást választja meg. 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Hatósági és Jogi Osztály 
 
 
A napirend 14. pontja: 

 A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének a.) pontja ér-
telmében. A napirend során meghozott 241/2008.(IV.30.) sz. KT határozatot a 2 .sz. zárt ülésről 

készült jegyzőkönyvi kivonat tartalmazza. 
 
A napirend 15. pontja: 

 A Józsefvárosban adományozható kitüntetések többlet-költségeinek 
jóváhagyása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester  
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 20 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
242/2008. (IV. 30.)  20 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekre a 2008. évi 
költségvetésben jóváhagyott 1.550.000 Ft-ot további 1.079.300 Ft összeggel kiegészíti az 
általános működési tartalék terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
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A napirend 16. pontja: 
 A Budapesti Zsidó Hitközség Nagyfuvaros utcai körzetének támogatási 

kérelme 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester  
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 20 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
243/2008. (IV. 30.)  20 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. civilszervezeti pályázatot csak a II. félévben ír ki, az addig esedékes támogatási igényeket 
a civil szervezetek a II. félév kezdetéig, azaz 2008. július 1-éig nyújtságk be; 

2. felkéri a polgármestert, hogy az ismert civil szervezeteket értesítse erről, valamint tegyen 
közzé felhívást a “Józsefváros” című újságban. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
 
 
A napirend 17. pontja: 

 Határidő módosítás a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója felelősségének kivizsgálásával kapcsolatban  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla- polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
244/2008. (IV. 30.)  22 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója felelősségének kivizsgálásával kapcsolatos előterjesztést a 2008. május havi rendes 
ülés keretében tárgyalja. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2008. május 15. 

 
A határozat végrehajtását végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
 
 
A napirend 18. pontja: 

 Józsefvárosi Sporttámogatás Peking 2008. 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - tanácsnok 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 20 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
245/2008. (IV. 30.)  19 IGEN  0 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-restület úgy dönt, hogy minden józsefvárosi sportolónak, aki kvalifikálta magát a 
2008. évi Olimpiai illetve Paralimpiai játékokon: 

1. dísztáviratban gratulál, 
2. a Józsefvárosi Diáksport Egyesületet 200.000 Ft-os, az egyéni kvalifikáltakat 100.000-

100.000 Ft-os támogatásban részesíti, melynek fedezeti forrása a civil szervezetek 
támogatására létrehozott keret (3.000.000 azaz hárommillió Ft.). 

3. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Diáksport Egyesülettel, és az egyéni 
kvalifikáltakkal a támogatási szerződések megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
 
 
A napirend 19.A pontja: 

 Kiadvány a kerületi sport lehetőségekről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - tanácsnok 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
246/2008. (IV. 30.)  23 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy kiadványt készít a kerületi sportolási 
lehetőségekről. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a kerület valamennyi 
sporttal kapcsolatos tevékenységet végző civil szervezete, gazdasági társasága, egyéni 
vállalkozója és magánszemélye elérhetősége, az általuk vállalt formában (elérhetőség, 
cím, telefon, internet, név, sportág, nyitvatartási idő) rendelkezésre álljon. 

 
Felelős: 1. pont: Polgármester 

2. pont: Jegyző 
Határidő:         1. pont esetén: 2008. április 30. 
                        2. pont esetén: 2008. június 30. 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
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A napirend 19.B pontja: 
 A Palotanegyed fesztivált népszerűsítő kiadványon Józsefváros címerének 

használata ► 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - alpolgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 20 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
247/2008. (IV. 30.)  18 IGEN  1 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy társszervezőként támogatja a Palotanegyed Fesztivál 
elnevezésű 2008. június 6-8. között zajló kulturális programot, valamint hozzájárul a Józsefvárosi 
Önkormányzat nevének és címerének felhasználásához a fesztivált népszerűsítő kiadványokon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
 
 
A napirend 20. pontja: 

 A Józsefvárosi Gondozóközpont szakmai programjának elfogadása  
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla– polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
248/2008. (IV. 30.)  22 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Csécsei Béla ügyrendi indítványát, és „A 
Józsefvárosi Gondozóközpont szakmai programjának elfogadása” című előterjesztés tárgyalását a 
2008. május 15-i testületi ülésre napolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 15. 
A határozat végrehajtását végzi:  Népjóléti Osztály 
 
 
A napirend 21. pontja: 

 Az Európai Bizottság „Testvérvárosok polgárainak találkozói” címmel kiírt 
pályázatára történő jelentkezés elvi támogatása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
249/2008. (IV. 30.)  22 IGEN  0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 

1. elvi támogatását adja az „Európa a polgárokért- Testvérvárosok polgárainak találkozói” című 
pályázatra történő jelentkezésre, 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról, 
3. kifejezi azon szándékát, - tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozásos -, hogy sikeres 

pályázat esetén az 1. pontban említett pályázat költségeire, 3.700.000,- forintot 
megelőlegez az átmenetileg szabad pénzeszközök keret terhére, 

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

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2 pont esetében: 2008. július 01. 
     1, 3 pont esetében: azonnal 
     4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása 
 
A határozat végrehajtását végzi:  Szervezési Osztály, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 
Sport Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
n 
A napirend 22. pontja: 

 A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté- alpolgármester  
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 21 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16 IGEN, 0 NEM, 5  
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK …./2008. (…...) SZ. RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
38/2002. (XI.07.) SZ. ÖNK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési Osztályon megtekinthető. 
 
A rendelet kihirdetését végzi:  Szervezési Osztály 
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
Mitus Zsuzsanna 
A múlt héten közlekedve tapasztalta, hogy a Mátyás tér két oldalát lezárták. Némi kérdezősködés 
után derült ki a számára, hogy a Közösségi Ház átadása vagy bemutatása miatt történt a lezárás. 
Megkérdezte, hogy a képviselők miért nem tudtak az átadásról, és miért nem kaptak tájékoztatást 
arról, hogy a Közösségi Ház, illetve maga a tér működni fog?  
Megjegyezte, ugyanez a kérdés vonatkozik az Ifjúsági Irodára is. 
 
A kérdésre választ ad: RÉV8 Zrt, Projekt Iroda 
 
Tóth Krisztián 
Április 18-án történt egy robbanás a Mátyás tér egyik házában, ahol a sajtóból értesültek, hogy az 
Önkormányzat a lehető legtöbbet próbált segíteni a károsultaknak és a háznak. Tudomással bír 
arról, hogy a robbanás következtében több lakást és bentlakót is érintett.  
Megkérdezte, milyen intézkedéseket tett eddig a Hivatal annak érdekében, hogy a károkat 
enyhítse? 
Tudomása szerint a házban nincs gázszolgáltatás, ezért megkérdezte, mikor áll helyre a 
gázszolgáltatás a házban? 
 
Csécsei Béla 
Tájékoztatta Tóth Krisztián képviselőt, hogy a IV. emelet 2. számú lakásában történt a robbanás. 
A tűzvizsgálat még nem fejeződött be, ezért nem lehet még tudni a robbanás kiváltó okát. 
Megsérült a 2. számú lakás mellett lévő mind két lakás. A 2. számú lakás fala kidőlt a folyósóra, 
a 4. számú lakás kiégett. A katasztrófaügyeletesek megkérdezték a helyszínen lévő károsultakat, 
a robbant lakás tulajdonosa nem volt jelen. Őt jó néhány nap múlva találta meg a rendőrség. A 
két mellette lévő lakásnak tulajdonosai vannak, magántulajdonú lakásokról van szó. A 
tulajdonosok azt írták alá, hogy sem elhelyezésre sem egyéb segítségre nem tartanak igényt.  
Majd az nap délután felhívta a Hivatalt az egyik károsult, hogy mégis igényt tartana a segítségre. 
Személyesen tájékoztatta a tulajdonost, hogy jelen pillanatban erre azért nincs lehetőség, mert a 
Hivatal dolgozói már hazamentek.  
Hétfőn személyesen megjelentek a károsultak, akik azonnal, fejenként kaptak 20.000.- Ft 
gyorssegélyt. Ezzel ők látszólag megelégedve távoztak, azzal a kijelentéssel, hogy továbbra sem 
kérik az azonnali elhelyezést a Ferihegyi Polgári Védelmi bázison, hanem meghúzzák magukat 
barátoknál, rokonoknál. Majd megjelentek egy későbbi alkalommal, hogy mégis kérnének 
elhelyezést. 3 lakást mutattak meg nekik, kisebb, új építésű, 30 m2 körüli lakásokat. Két 60 m2 
fölötti lakást, amelyben tisztasági festés után azonnal beköltözhettek volna. Egyik lakást sem 
fogadták el.  
A tegnapi nap folyamán jelentek meg, és követeltek pénzt, elhelyezést. A másik károsult esetében 
vállalta az Önkormányzat, hogy ráccsal elválasztja a folyosót, hogy ne lehessen a kirobbant fal 
felől a lakásba bejutni. Ezzel a bérlővel nincs további kontaktus, mert nem állt elő újabb kéréssel. 
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A háznak sajnos 3,5 millió forint körüli közüzemi köztartozása van, amelyet bíróság ítéletével a 
Társasház folyószámláján megjelenő bármely összeg megjelenésével azonnal levonható, azonnali 
inkasszóval a 3,5 millió forint erejéig leszedhetnek. Ez a tény ellehetetleníti a pályázatot is, mivel 
a felújításra nyert pénzt a közszolgáltatók azonnal inkasszálják. Jelen pillanatban nem tudjuk a 
megoldást. A Társasház követel további önkormányzati beavatkozásokat is, tekintettel arra, hogy 
a ház szerkezetileg is megrendült. Igaz, hogy még azt sem tudják, hogy a biztosítók, hogy állnak 
a kérdéshez. A tűzvizsgálat befejezéséig a biztosítók nem fognak fizetni, kivétel, ha valaki a saját 
biztosítóján szeretné a más által okozott kárt rendezni. Állítólag szerkezeti elemek is 
megrongálódtak, amelyet az Önkormányzattal szeretnének kifizettetni. Nem lehet tudni, hogy 
mennyibe kerül a ház felújítása, és azt sem lehet tudni, hogy mennyit fizet abból a biztosító.  
Véleménye szerint a Társasház saját gazdálkodását nagyon nagyon elrontotta, most jött egy 
váratlan esemény, és a váratlan eseményben segíteni sem lehet nekik. Az egy gyermekes 
házaspár olyan dolgokat követel az Önkormányzattól, amely teljesítése nem kötelessége az 
Önkormányzatnak. A kötelességeken messze túlmutató dolgokat is kevésnek ítélték meg. 
Fenyegetőztek sajtóval is. 
 
 
Tóth Krisztián 
Kérte a Polgármester Urat, hogy a jövőben is maradjon meg ez az intenzív odafigyelés a ház 
sorsára. 
 
Csécsei Béla 
Tájékoztatta Tóth Krisztiánt, hogy a hétfői nap folyamán fogadja a Ház Intéző Bizottságának az 
elnökét.  
 
Tóth Krisztián 
A Magdolna utca 6/a. szám alatti házzal kapcsolatos a következő kérdése. Ez az a ház, ahonnan a 
tavalyi év során ellopták a tetőt úgy, hogy arról senki nem tudott semmit. A teljes tetőzetet lopták 
el. A hiányt pótolta a JVK Kft, de a házzal egyéb problémák is vannak. 
Megkérdezte, van-e a házzal kapcsolatos felújítási terv, vagy renovációs elképzelés, mert a lakók 
várnák a segítséget. 
 
A kérdésre választ ad: Gazdálkodási Osztály, Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. 
 
Budapest, 2008. május 05. 
 
 

dr. Xantus Judit sk. Csécsei Béla sk. 
Jegyző polgármester 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 
 
 
 
_______________ 
Dr. Fónagy Ágota  
szervezési osztályvezető 
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