
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 29-én 14.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 9. rendkívüli üléséről. 
 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
567/2008. (X. 29.)  21 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél: 

► Tájékoztató a Budapest VIII. kerület Vajda Péter utca (Delej u. - Könyves 
K. krt. közötti szakasz) burkolatfelújítási munkálatairól 
(írásbeli előterjesztés)   
Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
 

► Javaslat vizsgálóbiztos kijelölésére fegyelmi eljárás során 
(írásbeli előterjesztés)     ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
568/2008. (X. 29.)  21 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 
 

1.  Klímarendszer továbbfejlesztése a Polgármesteri Hivatalban 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

2. 
► 

Javaslat vizsgálóbiztos kijelölésére fegyelmi eljárás során 
(írásbeli előterjesztés)     ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 



TÁJÉKOZTATÓK: 
 

 Tájékoztatás az önkormányzat devizában fennálló kötelezettségeiről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

► Tájékoztató a Budapest VIII. kerület Vajda Péter utca (Delej u. - Könyves 
K. krt. közötti szakasz) burkolatfelújítási munkálatairól 
(írásbeli előterjesztés)   
Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 
 
 

 
 
 
 
Napirend 1. pontja: 

2.  Klímarendszer továbbfejlesztése a Polgármesteri Hivatalban 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
569/2008. (X. 29.)  4 IGEN 13  NEM  4  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 
 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 
1. az 544/2008.(X.15.) sz. határozatát visszavonja és egyben felkéri a Gazdasági, 

Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy módosítsa a pályázati kiírás 
tartalmát – különös tekintettel a más műszaki megoldás figyelembevételére -, és 
terjessze a Képviselő-testület elé a módosított tartalmú pályázatot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal.” 

 
 
 
 
Napirend 2. pontja: 

2. 
► 

Javaslat vizsgálóbiztos kijelölésére fegyelmi eljárás során 
(írásbeli előterjesztés)     ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Csécsei Béla – polgármester 
 

 



SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
570/2008. (X. 29.)  22 IGEN 0  NEM  0  TARTÓZKODÁSSAL 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 

1. a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál, Varga Viktória közalkalmazott, gazdasági 
igazgatói munkakört betöltő, vezető beosztású ellen lefolytatott fegyelmi eljárás során a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 47. § (1) bekezdése alapján, 
vizsgálóbiztosként a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 
köztisztviselői jogviszonyban álló, vezetői munkakört betöltő, dr. Kovács Gabriella 
Hatósági és Jogi osztályvezetőt jelöli ki. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Józsefvárosi Egészségügyi 

Szolgálat főigazgatóját azonnal értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Népjóléti Osztály 
 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
Dr. Hollósy Andrea 
Mikor rendezi az Önkormányzat a Delej utca és a Golgota tér állapotát a Delej 51, vagyis a 
Kolónia felőli oldalon. Ezt a kérdést már háromszor tettem fel szóban, most másodszor írásban is. 
A kérdés lényege a szemétgyűjtésre, tárolásra, elszállításra valamint az út állapotára és a 
környezet rendezésére vonatkozik. A szeptemberi testületi ülésen nagyszámú lakossági írásos 
tiltakozást nyújtottam be névvel és címmel. Valóban kaptam erre egy választ, de csak olyat, 
amely szerint hát ez a kérdés fennáll, de egyelőre még intézkedést nem hozott az Önkormányzat. 
Az elégedetlenség most kiemelten nagyfokú, különös tekintettel arra, hogy a Vajda P. utca másik 
oldalán megindult a nagyarányú felújítás, miközben az ő gondjaikkal senki nem foglalkozik. 
Tegnap este felhívtak telefonon, közölték, hogy állampolgári engedetlenségtől sem riadnak 
vissza. Ezt azért is fontosnak tartottam megjegyezni, mert nemcsak az én területemet érinti ez, 
hanem Kaiser Képviselő Úr kerületét is, és valóban, amióta én képviselő vagyok, a mostani 
alkalmat beleszámítva ötödször teszem szóvá. Tűrhetetlen, 673 albetét van a Delej u. 51-ben, 
ebből 600 magántulajdon. És 50 ezek közül bérbeadott. Ezek az emberek tűrhetetlen állapotot 
szenvednek emiatt a dolog miatt, ha azt számolom, hogy 4 ház esik erre az oldalra, akkor azt 
mondhatom, hogy kb. 600 ember életét nehezíti meg. Nem említettem még, hogy a 
szemétszállítás, ami egy tök felesleges dolog ezen a területen, ez hajnali lármával jár, azonkívül 
egy olyan helyzettel, ami tényleg elviselhetetlen. Köszönöm szépen. 
A kérdésre választ ad: Vagyonkezelési Osztály 
 
Takács Gábor 
Köszönöm, a Hivatal részéről Tóth Csaba fog válaszolni. 
 



Tóth Csaba 
Köszönöm, Elnök Úr. Azt tudom mondani a szemétszállítással kapcsolatban, hogy ez egy régebbi 
döntés volt arra pont, hogy oda a Ganz-Mávagtól az ottani ingatlantulajdonosok kirakták a 
szemetet és az Önkormányzat biztosított oda konténert, amit kb. kétnaponta ürítünk, annyi 
szeméttel telik meg a konténer. Ennek a megoldásán dolgozunk, volt is egy javaslat a GKKB 
előtt, még ez nem megoldott, tehát nem tisztázott ez a probléma. Magával a Golgota térrel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy  a felújítást az Osztály tervezte is régebben 
költségvetésben, meg fogjuk tenni gondolom a következő, 2009-es költségvetésben is ugyanígy 
az útfelújítást is, amennyiben a Képviselő-testület erre meghagyja a keretet, akkor gondolom, 
hogy a kivitelezést közbeszerzés útján el fogja végezni a Hivatal. Köszönöm. 
 
Dr. Révész Márta 
Tisztelt Képviselő-testület, egyrészt szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a Karácsony Sándor 
Alapítvány elkezdte munkáját, valamennyi oda delegált nagy lelkesedéssel és sok-sok ötlettel 
kezdte el az Alapítvány munkájának előkészítését, tervezését. Kérdésem az, hogy az Alapítvány 
csak akkor fog tudni működni, ha segítséget tud kapni az Önkormányzattól, ha az infrastruktúrát 
az Önkormányzat tudná biztosítani, és mondjuk heti 2 órában valakitől segítséget kapna az 
Alapítvány kuratóriumának elnöke különböző adminisztrációs feladatok ellátásához. Kérdésem, 
hogy van-e erre lehetőség, tudunk-e erre számítani ahhoz, hogy ez az Alapítvány ne járjon az 
előző kuratórium sorsára. Köszönöm. 
 
 
Budapest, 2008. október 31. 
 
 

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

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