
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. május 5-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 7. rendes üléséről.

Jelen vannak: Benga-Oláh  Tibor,  Bodor  Gergely,  dr.  Dénes  Margit,  dr.  Gotthard 
Gábor, Hantosné Kovács Krisztina, Hárs Gábor, dr. Hollósy Andrea, dr. 
Juharos Róbert,  Kaiser József, Kardos-Erdődi Zsolt,  dr.  Kerekes Pál, 
Kertészné Bródy Sarolta,  Kéri István, dr. Kocsis Máté, Lévai  Gábor, 
Németh  Ottó,  Pásztor  Lászlóné  dr.,  Petrák  Lajos,  dr.  Révész  Márta, 
Soós  György,  Takács  Gábor,  Tóth  Krisztián,  Varga  István,  Zentai 
Oszkár
(összesen: 24 képviselő)

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

Dr. Kocsis Máté
Nagy szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, cégvezetőket, 
a  hivatal  munkatársait  és  minden  kedves  vendégünket.  A  Képviselő-testület  2010.  évi  7. 
rendes  ülését,  mely  az  SZMSZ  10.§  -  12.§-ai  alapján  került  összehívásra, megnyitom. 
Távolmaradását  bejelentette  Lánczky  Lászlóné,  késését  pedig  Mitus  Zsuzsanna  képviselő 
asszonyok.  Megállapítom,  hogy  jelen  van  23  képviselő,  a  minősített  szótöbbséghez  14 
egybehangzó szavazat szükséges, az egyszerű szótöbbséghez pedig 12. Tájékoztatom a tisztelt 
Képviselő-testület tagjait, hogy a következő, rendes képviselő-testületi ülés várható időpontja 
2010. május 19., szerda 15 óra. És átadom a szót dr. Xantus Judit jegyző asszonynak, aki 
tájékoztatást ad a 2010. évi országgyűlési választásokról. Parancsoljon, jegyző asszony. 

Dr. Xantus Judit
Tisztelt  Képviselő  testület,  az  országgyűlési  választásokat  2010.  április  11-re  tűzte  ki  a 
köztársasági elnök. Az április 11-i első fordulón a névjegyzékben szereplők 63,6 %-a adta le a 
voksát. Az első forduló a 11-es tekintetében érvényes és eredményes volt, és a mandátumot 
dr.  Kocsis  Máté  polgármester  úr  kapta.  Második  fordulóra  került  sor  a  10-es 
választókerületben,  ahol  dr.  Fónagy  János  és  Moldován  László  maradtak  a  második 
fordulóban. Az eredmény: a névjegyzékben szereplők 56,55 %-a jelent meg, és a mandátumot 
dr.  Fónagy János kapta meg.  A mandátumok megérkeztek,  és  a  bizottsági  elnökök azt  át 
fogják adni a mai napon. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen.  Még egy rossz hír  a  napirendek  előtt.  Fájdalommal  tudatom a tisztelt 
Képviselő-testülettel,  hogy  85  életévében  elhunyt  M.  Szűcs  Ilona,  a  József  utca  37. 
Művészkert  mondhatni  szellemi  atyja,  festő-és  éremművész,  a  Józsefváros 
Becsületkeresztjével kitüntetett helytörténész, április 19-én. Búcsúztatása 2010. május 17-én 
14 óra 15-kor a farkasréti temető Makovetz ravatalozójában lesz. A temetés után a Martsa 
műteremben megemlékezésre várja a család a barátokat, ismerősöket, tehát, akinek ideje és 
kedve engedi, vagy közel érezte magához a művésznőt, kérem, hogy tisztelje meg jelenlétével 
a búcsúztatását. Azt kérem, hogy az ő emlékére egy egyperces néma felállásra álljanak fel a 
tisztelt képviselők. 
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Egyperces néma felállás

Dr. Kocsis Máté
A napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hölgyeket és urakat, hogy 
az  alábbi  előterjesztéseket  az  előterjesztők  visszavonták,  az  eredeti  meghívó  szerinti 
sorszámozással mondanám: 

- 1/2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány megüresedett kuratóriumi 
helyének betöltésére az alapító okirat módosítására (ez az előterjesztés a következő ülésen 
kerül megtárgyalásra)
- 3/3. Rév8 Zrt. helyzete (ez is a következő ülésen kerül megtárgyalásra)
- 4/1. A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve (ez is a következő ülésen kerül megtárgyalásra)
-  5/1.  Józsefváros  Kerületi  Építési  Szabályzata  (JÓKÉSZ)  módosítása  (jogszabállyal 
ellentétes megállapítás törlése) 
- 5/2. Javaslat a Rezső tér Bláthy Ottó utcai oldalán az útburkolat és a templom mögötti 
járda átépítésére (ez is a következő ülésen kerül megtárgyalásra).

Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés értelmében tájékoztatom önöket, hogy 1 sürgősségi indítvány 
érkezett, amelyet az alábbi számon javasolnék napirendre venni: 

5/4.
►

Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetőjének, Kovács Ottó megbízatásának 
meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: GKKPEB képviseletében dr. Juharos Róbert elnök

Dr. Kocsis Máté
Tekintettel  arra,  hogy  a  Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyszerű  szótöbbséggel  határoz  a 
sürgősség kérdésében, kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
133/2010. (V. 05.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

5/4.
►

Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetőjének, Kovács Ottó megbízatásának 
meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: GKKPEB képviseletében dr. Juharos Róbert elnök

Dr. Kocsis Máté
23  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  egyhangúan  elfogadta.  Ügyrendi 
javaslatom lenne még, hogy a meghívó szerinti 6/4-es napirendet, melynek címe Javaslat a 
Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködési megállapodásra, első napirendként 
tárgyaljuk,  hiszen  jelen  vannak  az  FTC  képviselői.  Ennek  következtében  a  blokkok 
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számozása megváltozik, de jelentősebb zavart nem okoz, amúgy a sorrendiség nem, csak a 
számozás változik. Kérem, hogy ezt támogassák. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés és a 18.§ (7) 
bekezdés  értelmében  a  meghívóban  kiküldött  –  és  az  ekképpen,  az  elmondottak  szerint 
módosított – napirendi javaslat szavazása következik, amennyiben nincs ellenükre, hogy első 
számú  napirend  legyen  az  előbb  említett  előterjesztés.  Egyszerű  szótöbbséggel  határoz  a 
Képviselő-testület a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
134/2010. (V. 05.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködési 
megállapodásra
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

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

2. Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagságáról lemondás, új 
tag kijelölése
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Soós György – FIDESZ-KDNP frakcióvezető

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolója és zárszámadási rendelet-tervezete
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

2. Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának felhasználása, 
valamint a 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester
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3. Az Állami Számvevőszék számvevői jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület számára nyújtott közcélú támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

5. Fedezet megjelölése az Európa Belvárosa Programon belüli beszerzéshez 
célhitel biztosításáig
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Corvin Sétány Program / 2010. I. negyedéves beszámolója (Corvin Sétány 
Program Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 3.2.2 pontja alapján)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

2. Corvin Sétány Program / május-június likvid terv 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

3. Trefort utcai civil kezdeményezés / Konzorciumi megállapodás elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású 
szervezet 2009. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának, és 
közhasznúsági jelentésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

2. A Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti, 36509/0/A/3 helyrajzi számú, 
félemelet-fsz.-pinceszinten elhelyezkedő, utcai bejáratú, határozatlan idejű 
bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezetője
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3. A Budapest VIII., Losonci tér 5. szám alatti, 35728/36/A/1, 35728/36/A/106, 
35728/36/A/107, 35728/36/A/108 és 35728/36/A/109 helyrajzi számú, 
földszinti, utcai bejáratú, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt 
üzlethelyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezetője

4.
►

Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetőjének, Kovács Ottó megbízatásának 
meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: GKKPEB képviseletében dr. Juharos Róbert elnök

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport javaslatai a 2010. évi 
pályázati bírálat szempontjaira; javaslat a 7/2008.(II.27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kertészné Bródy Sarolta – TPEM elnöke

7. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai Lajos u. 7-9.) átszervezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Együttműködési megállapodás az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző 
Iskola és Gimnáziummal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

8. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a gyermekfogászati alapellátás 2009. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester
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Tájékoztatók

Tájékoztató a TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR pályázaton való intézményi 
együttműködésről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

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

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködési 
megállapodásra
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté
Megkapták a tisztelt képviselő hölgyek és urak a pótkézbesítési  kérelmet.  Nagy szeretettel 
köszöntöm a Ferencváros megjelent képviselőit, K. M. klubigazgató urat, és K. B.-ot, a Fradi 
245-szörös válogatott irányítóját, olimpiai ezüst-, illetve bronzérmest, Európa-bajnokot, VB 
ezüstérmest,  gólkirályt,  5-szörös magyar bajnokot, meg még annak a számtalan kupának a 
birtokosát,  amit  idő  hiányában  szeretnék  most  nem  felsorolni.  Egyébként  2001-ben  a 
Józsefvárosi  Becsületkereszt  kitüntetettje  is  volt,  és  háromszor  volt,  mellékesen,  az  év 
játékosa. De ez talán mindegyikünk életútjában benne van, tehát ez nem fontos. Úgyhogy 
nagy szeretettel köszöntjük önöket. Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy az SZMSZ 22. § 
(2) bekezdése szerint felszólalási jogot adjon a Képviselő-testület K. M. úrnak és K. B.-nak, 
az  FTC  Kézilabdasport  Kft.  képviselőinek,  illetve  klubigazgatónak.  Ehhez  egyszerű 
szótöbbséges  támogatása  szükséges  a  Képviselő-testületnek.  Ügyrendi  javaslat,  kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
135/2010. (V. 05.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
felszólalási jogot ad K. M.-nak, a Ferencvárosi Torna Club igazgatójának, illetve K. B.-nak, 
az FTC Kézilabdasport Kft. ügyvezetőjének.
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Dr. Kocsis Máté
23  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  Megkérném  akkor  a 
Szervezés  részéről  a  technikai  feltételeit  biztosítsuk  a  hozzászólásnak.  Először  K.  M. 
klubigazgató úr, parancsoljon.

K. M.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Egy 
hosszú  felsoroláshoz  egy  kiegészítést  mondanék.  B.  most  megjegyezte,  hogy  4  kiló  10 
dekával született,  egyébként csak ez hiányzott a hosszú felsorolásból. Komolyra fordítva a 
szót,  nagyon  nagy  megtiszteltetés  a  Ferencvárosi  Torna  Club  számára,  hogy  egy 
önkormányzattal,  Józsefvárosi  Önkormányzattal  készül  szoros  együttműködésre.  Az 
együttműködés  alapja  mind  a  két  fél  számára  nagyon  lényeges  és  fontos.  A Ferencváros 
részéről  legfontosabb,  hogy  egy  olyan  új  bázist  teremtünk,  ami  számtalan  tehetség 
felkutatására ad nekünk lehetőséget. Józsefváros Önkormányzatának pedig gondolom, hogy 
nagyon fontos, hogy akár a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, gyermekek esetében egy 
olyan  alternatívát  ad,  mely  lehetővé  teszi  azt,  hogy  gyakorlatilag  olyan  sportolókkal 
találkozhassanak, mint K. B., olimpiai bajnokokkal, ezüstérmesekkel,  bronzérmesekkel.  Ez 
egyébként érinti a Ferencvárosi Torna Club 16 szakosztályát, tehát bármely szakosztályban 
rendelkezésre  bocsátjuk  a  lehetőséget  a  tanulók  számára.  Az  még  nagyon  fontos,  hogy 
sporttáborokat  szervezünk,  ahol  nyilván  a  sport  tanácsnokok,  illetve  a  polgármester  úr 
jóváhagyásával,  diákok  ingyenesen  vehetnek  részt.  Azt  gondolom,  hogy  a  Ferencváros 
Magyarország  ma  legnépszerűbb  klubja,  mindenkinek  nagyon  nagy dicsőség,  hogyha  egy 
ferencvárosi  sportmezt  húzhat  magára,  és  ezáltal  egy  lehetőség  a  fiatalok  számára,  hogy 
felemelkedjenek. Én ennyit szerettem volna elmondani, és átadnám a szót K. B.-nak.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen, parancsoljon.

K. B.
Köszönöm szépen, én is  szeretettel  köszöntök mindenkit.  Nagyon örülök, hogy végre egy 
önkormányzat és a Fradi egymásra talált. Bízom benne, hogy majd mások is követik ezt a 
nagyon  jó  példát,  és  nagyon  szépen  megköszönném  itt  a  Képviselő-testületnek  és 
polgármester úrnak ezt a lehetőséget. Egy nagyon pici kis történet rólam. Polgármester úr már 
tényleg nagyon sok mindent elmondott, de én 3 kerülethez kötődöm igazából. Én kőbányai 
gyerek vagyok, aztán ’96-ban költöztem Józsefvárosba, és a IX. kerületben sportoltam. Ez a 
három kerület, ami a szívemhez közel áll, és bízom benne, hogy ez a három kerület lesz majd 
a  Fradinak  a  legnagyobb  bázisa  is  majd  a  következő  években.  Én,  amikor  elkezdtem 
kézilabdázni, akkor az én szüleim elváltak és anyukám nevelt, tehát nem voltam egy ilyen 
nagyon gazdag kisgyerek, és ez nagyon nagy motiváció volt a kézilabdában, és azt hiszem, 
hogy itt  Józsefvárosban rengeteg ilyen  gyereket  lehet  majd találni,  akik most  nem tudnak 
elkezdeni sportolni, mert elég drága azért, ha valaki sportol. Tehát, minimum egy 4-5 ezer 
forintos tagdíj, plusz a szülők fizetnek szinte mindent. De én azt szeretném, hogyha itt olyan 
gyerekeket tudnánk foglalkoztatni, akik megszeretve a kézilabdát egy alapítványon keresztül, 
vagy bármilyen módon úgy támogatva,  hogy nekik ne kerüljön pénzbe.  De nem az utcán 
csellengenének,  nem a plázákban,  nem a betöréseken járna az eszük, hanem lekötné az ő 
agresszivitásukat és az ő munkaigényüket, illetve mindenféle mozgásigényüket a kézilabda. 
Nekem ez egy nagyon nagy célom, hogy innen tehetséges gyerekek jöjjenek ki, és remélem, 
hogy 2-3 év múlva már arról tudok beszámolni, hogy milyen nagy sikereket értek el ezek a 
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gyerekek. És hát bízom benne, hogy ezzel akár még a helyi közbiztonság is egy kicsit jobb 
lesz. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a lehetőséget.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. Magam részéről az előterjesztést kiegészíteni nem kívánom, a napirendi 
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. 
Az  5  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített  szótöbbség  szükséges.  Kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
136/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft-vel 
való  együttműködési  megállapodást  –  és  annak  mellékletét  képező  támogatási 
szerződést – a vonatkozó együttműködési megállapodás szerinti feltételekkel.

2. felkéri  a  polgármestert  a  vonatkozó  együttműködési  megállapodás  és  támogatási 
szerződés aláírására.

3. az  1.  pontban  meghatározott  támogatási  szerződésben  szereplő  10.000,0  e  Ft 
támogatás költségvetési fedezeteként a 11107-01 cím működési cél tartalékon belül, a 
városfejlesztési egyéb feladatok előirányzatát jelöli meg, és az Önkormányzat és a 
Polgármesteri  Hivatal  kiadás 11107-01 cím működési céltartalék városfejlesztési  és 
egyéb feladatok előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és a 11105 cím működésre 
átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

4. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft-től 
való  üzletrészvásárlásra  irányuló  lehetőségeket,  és  a  szükséges  egyeztetések 
lefolytatása  után a  konkrét  szerződésre vonatkozó javaslatát  terjessze  a  Képviselő-
testület elé.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól 
szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-4. pontban foglaltak: azonnal

     5. pontban foglaltak: az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
24  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  egyhangúan  elfogadta.  Köszönjük 
szépen és jó munkát,  eredményes együttműködést kívánunk a Fradinak és Józsefvárosnak. 
Zárt napirendek következnek:
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2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 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 137/2010. (V.05.)  

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

Napirend 2/2. pontja
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagságáról lemondás, új 
tag kijelölése
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Soós György – FIDESZ-KDNP frakcióvezető

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 138/2010. (V.05.)  

sz. KT határozatot a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Dr. Kocsis Máté
Nyílt üléssel folytatjuk, következik:

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolója és zárszámadási rendelet-tervezete
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A könyvvizsgálói jelentés pótkézbesítéssel került postázásra a tisztelt képviselő hölgyek és 
urak számára, valamint az illetékes bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Napirendi pont 
vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások  tisztelt  képviselők  részéről?  Nincsenek, 
napirendi  pont  vitáját  lezárom.  A  2  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített 
szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
139/2010. (V. 05.) 21 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  
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1. A Képviselő-testület az előterjesztés 3. számú mellékletét képező „Beszámoló a 
2009. évben végzett belső ellenőrzési vizsgálatokról” beszámolót elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  behajthatatlan  követelések  hitelezési 
veszteségként  való  leírását  a  határozat  1.  és  1/2.  számú  mellékletében 
részletezettek alapján elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  139/2010.  (V.05.)  számú  határozat  mellékleteit  a  jegyzőkönyv  1.  és  1/2.  számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
21  igen,  0  nem,  3  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A  3  §-ból  álló  rendelet 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  21  IGEN,  0  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  20/2010.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  A  2009.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
21 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 3/2. pontja
Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának felhasználása, 
valamint a 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

Dr. Kocsis Máté
A könyvvizsgálói  vélemény  helyszíni  kiosztással  fekszik  önök  előtt.  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.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
140/2010. (V. 05.) 21 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek 170,0 e Ft 
támogatást nyújt a „Józsefvárosi nemzetiségi napok” szervezésére.

2. felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt támogatási szerződést írja alá.

3. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím a polgármesteri saját 
keret  személyi  juttatáson  belül  a  megbízási  díj  előirányzatát  136,0  e  Ft-tal,  a 
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
a  kiadás  11804  cím  működésre  átadott  pénzeszköz  előirányzatát  170,0  e  Ft-tal 
megemeli.

4. a 82/2010.(III.17.) számú határozatának 5. pontjában szereplő összeget 1.163 e Ft-ra 
módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  140/2010.  (V.05.)  számú  határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv  2.  számú melléklete 
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
21 igen,  0  nem,  3 tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A 33 §-ból  álló  rendelet 
elfogadásához szintén minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  21  IGEN,  0  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  21/2010.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  A  2010.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL  ÉS  VÉGREHAJTÁSI  SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ  9/2010.
(II.22.) ÖK. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
21 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 3/3. pontja
Az Állami Számvevőszék számvevői jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Napirendi pont vitáját megnyitom azzal, hogy a magam 
részéről  nincs  kiegészítés.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját 
lezárom. A 2 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 
szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
141/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Állami Számvevőszék Fővárosi és Pest Megyei Ellenőrzési Irodája 2009. 
szeptember  10.-2010.  január  15.  közötti  időszakban  végzett,  az  állami  feladat 
(közfeladat)  ellátás  szervezeti  és  humánerőforrás  rendszerének  ellenőrzéséről  szóló 
számvevői jelentést.

2. tudomásul veszi az 1. pontban meghatározott számvevői jelentés alapján a határozat 
mellékletét (4. számú melléklet) képező, jegyző által kiadott Intézkedési Tervet.

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

A  141/2010.  (V.05.)  számú  határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv  3.  számú melléklete 
tartalmazza.

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

Napirend 3/4. pontja
Józsefváros Fejlődéséért Egyesület számára nyújtott közcélú támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam részéről kiegészíteni  nem kívánom, illetékes bizottságok megtárgyalták.  Napirendi 
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. 
Az  1  pontból  álló  határozat  elfogadásához  egyszerű  szótöbbség  szükségeltetik.  Kérem, 
szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
142/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Józsefváros Fejlődéséért Egyesület elnökének a 2009. 
december  2-án  biztosított  10.000.000.-  Ft-os  közcélú  támogatás  felhasználásáról  szóló 
beszámolóját elfogadja.

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

Napirend 3/5. pontja
Fedezet megjelölése az Európa Belvárosa Programon belüli beszerzéshez 
célhitel biztosításáig
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam  részéről  nincs  kiegészítés,  az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta. 
Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont 
vitáját lezárom. A 6 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
143/2010. (V. 05.) 22 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11605 cím Európa  Belvárosa 
Projekt örökségvédelem feladatokon belül a felújítási előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a dologi kiadásokra szolgáltatás címén.

2. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  11107-01  címen  belül  a  működési 
általános tartalék zárolt előirányzatából 7.980,0 e Ft-ot a zárolás alól felold és egyben 
az előirányzatot ugyan ezen összeggel csökkenti.

3. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11605 cím Európa  Belvárosa 
Projekt örökségvédelem dologi előirányzatát 3.480,0 e Ft-tal megemeli, és egyben a 
dologi előirányzaton belül 3.480,0 e Ft-ot zárol.

4. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11605 cím Európa  Belvárosa 
Projekt  speciális  piacok projekt  dologi  előirányzatát  4.500,0  e  Ft-tal  megemeli,  és 
egyben a dologi előirányzaton belül 4.500,0 e Ft-ot zárol.

5. amennyiben az MFB hitelből, vagy célhitelből a beszerzések finanszírozhatóak, akkor 
a  zárolás  alóli  feloldással  együtt  a  működési  általános  tartalékra  a  7.980,0 e  Ft-ot 
visszapótolja.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetési  rendelet  következő  módosításánál  a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 6. pont 2010. július 15.

13



Dr. Kocsis Máté
22 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Corvin Sétány Program / 2010. I. negyedéves beszámolója (Corvin Sétány 
Program Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 3.2.2 pontja alapján)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztő  nem  kívánja  kiegészíteni,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések, 
hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Az  1  pontból  álló  határozat 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
144/2010. (V. 05.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. I. negyedéves 
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 5.

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

Napirend 4/2. pontja
Corvin Sétány Program / május-június likvid terv 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
145/2010. (V. 05.) 22 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. május, június 
havi likviditási tervét.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 5.

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

Napirend 4/3. pontja
Trefort utcai civil kezdeményezés / Konzorciumi megállapodás elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést  az illetékes  bizottság megtárgyalta,  az  előterjesztőnek nincs  kiegészítése. 
Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Napirendi pont vitáját lezárom. 
A  2  pontból  álló  határozat  elfogadásához  egyszerű  szótöbbség  kell.  Kérem,  szavazzanak 
most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  20  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
146/2010. (V. 05.) 20 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. támogatja a Trefort utca megújítását célzó civil kezdeményezést.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi megállapodást, és felkéri a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 8.

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

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású 
szervezet 2009. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának, és 
közhasznúsági jelentésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Magam részéről  nincs  kiegészítés,  az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták.  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  22  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
147/2010. (V. 05.) 22 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott 2009. évi 
egyszerűsített  éves  beszámolót  (mérleg,  eredmény  kimutatás,  szöveges  kiegészítő 
értékelés) és a 2009. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott dokumentumoknak 
a www.jozsefvaros.hu honlapon történő közzétételéről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 30.

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

Napirend 5/2. pontja
A Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti, 36509/0/A/3 helyrajzi számú, 
félemelet-fsz.-pinceszinten elhelyezkedő, utcai bejáratú, határozatlan idejű 
bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezetője

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztő részéről nincs kiegészítés. 
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  23  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
148/2010. (V. 05.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) az ingatlan-nyilvántartásban 36509/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Budapest VIII., Rákóczi út 19.  szám alatti,  982 m2 alapterületű helyiség  vételárát az 
elkészült ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint a jelenleg hatályban lévő elidegenítési 
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rendelet  alapján  a  forgalmi  érték  100  %-ában, azaz  285.250.000,-  Ft összegben 
határozza  meg. Egyben  hozzájárul,  a  határozatlan  időre  szóló bérleti  szerződéssel 
rendelkező SPAR Magyarország Kft bérlő részére, a hatályos rendeletben foglaltaknak 
megfelelő tartalmú eladási ajánlat megküldéséhez és a helyiség elidegenítéséhez. 

2.) az ingatlan-nyilvántartásban 36509/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Budapest VIII., Rákóczi út 19.  szám alatti,  982 m2 alapterületű helyiség elidegenítése 
esetén  a  Kisfalu  Kft.  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Kisfalu  Kft.  között  fennálló 
megbízási szerződés 14.4. pontja értelmében egyedi döntés alapján 500.000,- Ft + Áfa, 
valamint a 14.10. pont szerinti megbízási díjra jogosult. A megbízási díj az adásvételi 
szerződés  aláírását  követően  benyújtott  számla  és  teljesítés  igazolás  alapján  kerülhet 
kifizetésre.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnal

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

Napirend 5/3. pontja
A Budapest VIII., Losonci tér 5. szám alatti, 35728/36/A/1, 35728/36/A/106, 
35728/36/A/107, 35728/36/A/108 és 35728/36/A/109 helyrajzi számú, 
földszinti, utcai bejáratú, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt 
üzlethelyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezetője

Dr. Kocsis Máté
Nincs kiegészítés az előterjesztő részéről, az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. 
Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Lévai Gábor frakcióvezető úr, 
kérdés? Kérdés, parancsoljon.

Lévai Gábor
Köszönöm szépen. Itt ezt a kettőt akár együtt is lehetne kezelni az előzővel, de csak ehhez van 
kérdés. Mégpedig csak annyi, hogy az előzőnél, míg egy reálisabb piaci árat láttunk / m2, itt 
egy jobb helyen elhelyezkedő, lehet parkolni, üzletnél egy sokkal alacsonyabb m2  ár jött ki 
számításaink szerint. A kérdés az, hogy ez miért van így? 

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadom a szót Kovács Ottó ügyvezető igazgató úrnak, parancsoljon.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen. Az értékbecslő, én úgy gondolom, nem becsülte alá az értéket, 205.000 Ft 
a Losonci utcában ez a becsült érték az üzletére, és a raktári területre 101.000 Ft-os m2  árat 
állapított meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális érték.

Dr. Kocsis Máté
Frakcióvezető úr aggálya, parancsoljon.
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Lévai Gábor
Köszönöm. Nekünk itt az a véleményünk, hogy mivel ez egy nagyon jó helyen lévő üzlet, és 
ennél talán nem kéne attól félni, hogy ha továbbra is bérbe adjuk, akkor elveszítjük a bérlőt. 
Ennél okosabb lett volna megfontolni esetleg a hosszabb távú bérleti szerződés megtartását az 
eladás helyett. Talán hosszabb távon az önkormányzat is jól jár. Mi ennek az elidegenítésével 
ezért  nem  értünk  egyet,  úgyhogy  itt  a  jegyzőkönyv  részére  mondom,  hogy  tartózkodni 
fogunk. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Hozzászólásra  megadom a  szót  Kovács  Ottó ügyvezető  igazgató  úrnak,  mint  előterjesztő, 
parancsoljon.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen. A megtérülési számításban a bérbeadás 10 évre vetítve és az értékesítés 
nettó forgalmi értéke között 102 millió Ft differencia mutatkozik az értékesítés javára. Tehát 
10 éven túl, most majdnem azt mondom, hogy szinte egy 18-20 éves megtérülés az, amiről 
esetünkben  beszélünk.  Ilyen  hosszú  távra,  én  azt  hiszem,  hogy egyetlenegy bérlővel  sem 
tudunk garantáltan bérleti szerződést kötni.

Dr. Kocsis Máté
Kérdések, hozzászólások még mindig. Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. A 4 pontból 
álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
149/2010. (V. 05.) 19 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az  ingatlan-nyilvántartásban  35728/36/A/1  hrsz-ú  1212 m2 alapterületű,  a 
35728/36/A/106 hrsz-ú 8 m2 alapterületű, a 35728/36/A/107 hrsz-ú 10 m2 alapterületű, a 
35728/36/A/108 hrsz-ú 47 m2 alapterületű és a 35728/36/A/109 hrsz-ú 29 m2 alapterületű, 
mindösszesen 1306 m2 alapterületű, természetben a Budapest VIII., Losonci tér 5. szám 
alatti  helyiségcsoport  vételárát  az  elkészült  ingatlanforgalmi  értékbecslés,  valamint  a 
jelenleg hatályban lévő elidegenítési rendelet alapján a forgalmi érték 100 %-ban, azaz 
218.390.000,- Ft összegben hagyja jóvá.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 35728/36/A/106 hrsz-ú 8 m2 alapterületű, 35728/36/A/107 
hrsz-ú  10 m2 alapterületű,  a  35728/36/A/108  hrsz-ú  47 m2 alapterületű  és  a 
35728/36/A/109 hrsz-ú 29 m2 alapterületű helyiségekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
szerint  a  lehető  leghamarabb  vesse  ki  a  nettó  4.005.000,-  Ft  összegű,  5  évre 
visszamenőleg  megállapított  használati  díjat  a  SPAR  Magyarország  Kft.  részére.  A 
jelenlegi bérleti díj alapján megállapított 76.516,- Ft/hó használati díjat a teljes vételár 
kiegyenlítéséig köteles megfizetni. Amennyiben a SPAR Magyarország Kft. az adásvételi 
szerződést  a kiküldött  eladási  ajánlat  alapján nem köti  meg,  úgy a jelen határozatban 
meghatározottak szerint a bérleti  szerződést és a bérleti  díjat  a jelenleg használt  teljes 
alapterület  és albetétek vonatkozásában módosítani kell  a 17/2005. (IV. 20.) számú,  a 
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  bérbeadásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
értelmében. 
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3.) az 1.)  pontban meghatározott  helyiségekre vonatkozó, a 15/2005. (IV. 20.) számú,  az 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  nem  lakás  célú  helyiségek  elidegenítéséről  szóló 
önkormányzati  rendeletnek  megfelelő  tartalmú  eladási  ajánlat  megküldéséhez,  a 
35728/36/A/1 hrsz-ú helyiségre határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő 
részére  történő  megküldéséhez  és  a  helyiség  elidegenítéséhez  azzal,  hogy  az  eladási 
ajánlat kiküldésére a használati díj megfizetését követően kerülhet sor.

4.) az  ingatlan-nyilvántartásban  35728/36/A/1  hrsz-ú  1212 m2 alapterületű,  a 
35728/36/A/106 hrsz-ú 8 m2 alapterületű, a 35728/36/A/107 hrsz-ú 10 m2 alapterületű, a 
35728/36/A/108 hrsz-ú 47 m2 alapterületű és a 35728/36/A/109 hrsz-ú 29 m2 alapterületű, 
mindösszesen 1306 m2 alapterületű, természetben a Budapest VIII., Losonci tér 5. szám 
alatti helyiségcsoport elidegenítése esetén a Kisfalu Kft. a Józsefvárosi Önkormányzat és 
a Kisfalu Kft. között fennálló megbízási szerződés 14.4. pontja értelmében egyedi döntés 
alapján 500.000,- Ft + Áfa, valamint a 14.10. pont szerinti megbízási díjra jogosult. A 
megbízási díj az adásvételi szerződés aláírását követően benyújtott számla és teljesítés 
igazolás alapján kerülhet kifizetésre.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
19 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

Napirend 5/4. pontja
► Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetőjének, Kovács Ottó megbízatásának 

meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: GKKPEB képviseletében dr. Juharos Róbert elnök

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-
e kiegészíteni? Parancsoljon.

Dr. Juharos Róbert
Csak fél mondatban, tekintettel arra, hogy sürgősségi volt ez az előterjesztés. Kétely merült 
fel  az ülésen a tekintetben,  hogy a bizottságnak az a felhatalmazása,  mely a rendeleteken 
alapul, az kiterjed-e ilyen típusú személyi döntések meghozatalára. Nekem meggyőződésem, 
hogy igen, de azt gondoltam, hogy úgyis van képviselő-testületi ülés, a bizottsági ülés után, 
egyébként  meg  olyan  súlyú  a  döntés,  amely  nyugodtan  a  Képviselő-testület  fóruma  elé 
kerülhet. Ezért a bizottság azt a bölcs döntést hozta, hogy a 10 határozati javaslat pontból ezt 
az egyet, amely a személyi döntést tartalmazza, ezt mégis a Képviselő-testület elé terjeszti. 
Úgyhogy annak ellenére,  hogy lett  volna bizottsági  hatáskör,  úgy láttuk bölcsnek,  hogy a 
testület  hozza  meg  ezt  a  döntést.  Azt  gondolom,  hogy  ez  méltányos  is,  meg  kellően 
tiszteletteljes is a képviselő-testületi részről, és megfelelő legitimációt biztosít az ügyvezető 
részére. Köszönöm.
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Dr. Kocsis Máté
Köszönjük a bizalmat.  Napirendi pont vitáját  megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Lévai 
Gábor frakcióvezető úr, parancsoljon.

Lévai Gábor
Köszönöm  szépen,  kettő  kérdés  merült  fel  ennek  kapcsán  bennünk.  Ugye,  hogyha  jól 
emlékszem, akkor 2012. végéig szólt az ügyvezető úr megbízatása, és ezt most 2015. május 
31-ig kívánjuk meghosszabbítani. A kérdés az, hogy mi indokolja ezt most? A másik, hogy 
azért  benne  van  itt,  csak  ne  menjünk  el  mellette,  a  díjazás  megemelése  is  a  határozati 
javaslatban.  Egy gyors  indokát  akkor  ennek is  szeretném hallani,  habár  tudom nagyjából, 
hogy miért.

Dr. Kocsis Máté
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy válaszol a két kérdésre? Parancsoljon, dr. Juharos Róbert, 
a GKKPEB képviseletében.

Dr. Juharos Róbert
Igen,  tisztelettel,  én annyit  tudok csak  hozzáfűzni,  nekem ugye  a  módosításra  kiterjed  az 
előterjesztői  státusom,  amit  a  bizottság  nevében  tettem,  az  alap  előterjesztés,  az  nem  a 
bizottságé,  illetve  nem az enyém volt.  Ettől  függetlenül  azt  gondolom, hogy a feladat,  az 
átszervezés,  illetve  a  feladat  nagysága  és  súlya  kellően  alátámasztja  azt,  hogy  aki  erre 
vállalkozik,  annak  egy  megfelelő  perspektívát  biztosítsunk,  úgy  időben,  térben,  mint 
díjazásban.  Úgyhogy  azt  gondolom,  hogy  ez  a  biztonság  egy  ilyen  feladat  ellátásához, 
nagyságához  és  felelősségéhez  mérve  felelős  döntésnek  bizonyul.  De  mondom,  ez  nem 
bizottsági álláspont, ez az én személyes álláspontom, az alap előterjesztés ugye nem az enyém 
volt. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Az  1  pontból  álló 
határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  20  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
150/2010. (V. 05.) 20 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  GKKPEB 2010.  május  5-i  ülésén  a  „Tulajdonosi  
döntések meghozatala a Kisfalu Kft-vel és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-vel kapcsolatban”  
című előterjesztés határozati javaslatának 10. pontjában szereplő döntését megerősíti:

A Kisfalu  Vagyongazdálkodó Kft.  ügyvezetőjének,  Kovács  Ottónak a  megbízatását  2015. 
május  31-ig  meghosszabbítja.  Az  ügyvezetői  megbízásra  vonatkozó  díjazását  –  a 
munkaszerződés  egyéb  feltételeinek  változatlanul  hagyása  mellett  –  2010.  június  1-től 
420.000 Ft-ban határozza meg.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: 2010. május 5.
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Dr. Kocsis Máté
20 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport javaslatai a 2010. évi 
pályázati bírálat szempontjaira; javaslat a 7/2008.(II.27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kertészné Bródy Sarolta – TPEM elnöke

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztő kívánja kiegészíteni?

Kertészné Bródy Sarolta
Köszönöm  szépen,  nem  kívánom  kiegészíteni,  amennyiben  kérdés  van,  arra  válaszolok. 
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. 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  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
151/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

1. Képviselő-testület  a 2010. évi a Fővárosi Rehabilitációs Keret támogatásra benyújtandó 
társasházi pályázatok bírálata érdekében úgy dönt, hogy:

A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport a fővárosi társasházi pályázat bírálatakor a 
7/2008.(II.27.)  sz.  önk.  rendelet  szabályainak  betartása  mellett  a  benyújtott  pályázatoknál 
részesítse előnyben a FŐKÉTÜSZ szakvéleményben előírt kémények felújítását valamint az 
életveszélyes  határozat  alapján,  vagy statikai  és  egyéb  szakhatósági  szakvélemény alapján 
elrendelt felújítási munkákat. A Munkacsoport bírálati szempontja legyen, hogy a társasházak 
a pályázatra vonatkozó döntéseiket amennyiben vissza nem térítendő támogatásra nyújtják be 
a  pályázatot  min.  51%-os  tulajdonosi  részvétel  mellett,  visszatérítendő  támogatási  igény 
esetében min. 60 %-os tulajdonosi részvétel mellett hozzák meg, ennél alacsonyabb részvétel, 
és szavazati arány esetén támogatás nem adható. A beruházásokat a megállapodás aláírását 
követő max. 1 éven belül kell befejezni, az elszámolási határidő a befejezést követő 180 nap. 
 Amennyiben a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló kiadási előirányzat  az 
előző pontnak megfelelt, de a benyújtott pályázatokra nem nyújt elég fedezetet az elnyerhető 
vissza  nem  térítendő  támogatás  összege  a  fővárosi  kiírásban  meghatározott  százaléktól 
eltérhet.  A differencia  a beruházás megvalósítása érdekében visszatérítendő támogatásként 
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adható abban az esetben, ha a társasház közgyűlése határozatában ezt kéri és a kamatmentes 
kölcsön visszafizetésére kötelezettséget vállal.

2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. évben a helyi pályázatokra kizárólag életveszélyes 
határozattal  rendelkező  és  gázvezeték  lezárást  igazoló  társasházak  részére,  továbbá 
akadálymentesítésre, lakóépületek kamerával történő felszerelésére nyújt a meglévő fedezet 
erejéig visszatérítendő kamatmentes támogatást. A társasházak a helyi pályázatra vonatkozó 
döntéseiket  visszatérítendő  támogatási  igény  esetében  min.  60  %-os  tulajdonosi  részvétel 
mellett  hozzák meg, ennél alacsonyabb részvétel  és szavazati  arány esetén támogatás nem 
adható.

2010. évben – a lakóépületek kamerával történő felszerelése kivételével - a helyi  pályázat 
keretében adható kamatmentes kölcsön összege társasházanként 30 albetétig max. 750.000,-
Ft,  30  albetét  felett  max  1.000.000,-  Ft.  vis  major  (tűzeset,  gázrobbanás,  függőfolyosó 
leszakadás, falomlás stb.) esetében amennyiben a jogos támogatási igény a 750.000,-Ft illetve 
1.000.000,- Ft összeget meghaladja, a Munkacsoport bírálati javaslata alapján a Képviselő-
testület  döntsön.  Ezekben  az  esetekben  sem  lehet  a  visszatérítendő  támogatás  mértéke 
magasabb a 7/2008.(II.27.) sz. rendelet 3. §(1)-(2) bekezdéseiben rögzítetteknél.

3.  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  javasolja  a  Fővárosi  Önkormányzat 
illetékeseinek, hogy a Fővárosi Rehabilitációs Keret jövőbeni pályázatában a társasházakban 
történő  bejutás  akadálymentesítése,  továbbá  a  lakóépületek  kamerával  történő felszerelése 
szerepeljen a támogatott beruházások között.

Felelős: polgármester
Határidő:1-2. pont esetében azonnal
               3. pont 2010. május 31.

Dr. Kocsis Máté
24 igen,  0  nem,  0 tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A 7 §-ból  álló  rendelete 
elfogadásához szintén minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  24  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2010.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  A TÁRSASHÁZAK 
OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÜLETRÉSZEK RÉSZLEGES-, 
TELJES  FELÚJÍTÁSÁHOZ  ÉS  GÁZ  ALAP-  ÉS  FELSZÁLLÓVEZETÉK 
FELÚJÍTÁSÁHOZ  NYÚJTANDÓ  ÖNKROMÁNYZATI  TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ  7/2008.(II.27.)  ÖK.  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:
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7. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
A Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai Lajos u. 7-9.) átszervezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam részéről  nincs kiegészítésem.  Az előterjesztést  az illetékes  bizottság megtárgyalta. 
Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdezem  a  tisztelt  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
hozzászólásuk?  Nincsen,  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  A  2  pontból  álló  határozat 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
152/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2010. július 1. napjával a Napközi Otthonos Óvodát (1084 Budapest,  Tolnai Lajos 
utca 7-9.) átszervezi úgy, hogy az intézmény telephelyét – Tolnai Lajos utca 19. szám 
alatti épületet – megszünteti, valamint a felvehető maximális gyermeklétszámot 150 
főről 100 főre módosítja.

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembe  vételével  az  óvoda  alapító 
okiratának módosítását terjessze a Képviselő-testület 2010. júliusi ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. július 1.

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

Napirend 7/2. pontja
Az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam  részéről  kiegészíteni  nem  kívánom.  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok 
megtárgyalták.  Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Hárs  Gábor 
képviselő úr, kérdés? Parancsoljon.

Hárs Gábor
Nehezen tudtam kitalálni, hogy tegyem fel a kérdést. De valószínűleg az a legautentikusabb, 
ha megkérdezem, hogy ezt viccnek szánta-e polgármester úr? Ugye a közel másfél milliós 
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igényre 150.000 Ft, az körülbelül annyi, hogy hát adunk valami kis aprópénzt. Hát egyrészt 
azt  kérdezem,  hogy nincs-e  lehetőség  többel  támogatni,  illetve,  ha  csak  ennyivel  akarjuk 
támogatni, vagy ennyivel tudjuk támogatni, akkor valamilyen más formáját nem tudjuk-e a 
támogatásnak kitalálni? És még hadd egészítsem ki a kérdést azzal, hogy tudja-e a kérelmező 
ezt a lehetséges döntést, és mi a véleménye róla? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Az első kérdésre az a válaszom, hogy nem, nem viccnek szántam. Ugye bármelyik képviselő 
ismeri a költségvetésünket, ha megjelöl másfél milliónyi fedezetet, én örömmel előterjesztem. 
Ha figyelmesen elolvasták az előterjesztést, láthatják, hogy ez sem a nagy költségvetésből, 
hanem a polgármesteri keretből van, amelynek eredeti rendeltetése ugye eredetileg nem az 
lenne, hogy amúgy nagyhírű kulturális szervezeteknek a külföldi útjait támogassuk. Ennyit 
tudunk adni, a második kérdésbe átcsapva, illetve a második válaszba, ennyit  tudunk adni. 
Egyébként már csak azért  is tudják,  mert tavaly is és tavalyelőtt  is hasonló nagyságrendű 
összeggel tudtam őket támogatni. Nyilván nem mi vagyunk az egyetlenek, akiket megkerestek 
támogatási kérelemmel, tehát, azért ez ügyben folytak egyeztetések. Nem az ő megalázásuk 
végett  van  a  másfél  millió  helyett  150.000  Ft,  hanem  azért,  mert  az  Erkel  Ferenc 
Vegyeskarnál  már csak az önkormányzat  áll  rosszabbul anyagilag,  és nem áll  módunkban 
több forrást biztosítani az ő útjukhoz. Ők erről tudnak, tehát, megválaszolva a képviselő úr 
kérdését,  igen,  tudnak  róla.  Mindennek  örülnek,  amit  kapnak,  hiszen  nem  egy  kiemelt 
szervezet,  ugyanakkor  Józsefvárost  és  annak  hírét  viszik  szerte  Európában,  és  én  ezt 
támogatandónak vélem. Hát, ekképpen is elnézést kérek tőlük is meg önöktől is, de egyelőre 
eddig nyújtózkodhatunk, mert eddig ér a takaró. Én szeretném a legjobban, ha tudnánk nekik 
másfél  millió  forintot  biztosítani,  de  ez  jelen  pillanatban  semmiképpen  nem megoldható. 
Kérdések,  hozzászólások  még  mindig,  tisztelt  képviselők.  Hárs  Gábor  képviselő  úr, 
parancsoljon.

Hárs Gábor
Jó, hát egyrészt akceptálom polgármester úrnak a válaszát, bizonyos dilemmáimra valóban 
választ adott.  Ugyanakkor pedig azt nem tudom azért nem elmondani,  amit már az elmúlt 
években sokszor sok téma kapcsán elmondtam, hogy annyi mindenre adunk ki pénzt, annyi 
sok mindenre,  amire az embernek kétségei vannak, hogy valóban annyi  pénzt kell-e adni, 
vagy valóban kell-e  pénzt adni.  És akkor egy ilyen  célra  nem futja a költségvetésünkből, 
egyszerűen fáj az embernek a szíve ilyenkor. Egyébként pedig az, hogy sok helyre fordultak, 
hát az nyilván szükséghelyzet az ő részükről. Viszont itt vannak 60 éve a mi kerületünkben, 
tehát,  azért  egy kicsivel több közünk van hozzájuk. Egyébként nem ismerem az énekkart, 
semmiféle  közöm  nincs  hozzájuk  így  személyesen,  nem  azért  lobbizok  nekik,  mert 
valamilyen értelemben…tehát, azt kérném ennek kapcsán is, különös tekintettel a kulturális 
ügyekre  és  a  kulturális  ügyekkel  foglalkozó  bizottságunk  vezetőjére  és  tagjaira,  hogy 
gondoljuk mindig végig, hogy mire adunk pénzt, hogy adunk pénzt, mi az, ami valóban az 
érdekeinket  szolgálja.  És az érdekeink alatt  itt  nemcsak szűk józsefvárosi érdekeket értek, 
hanem országos érdekeket. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. Kérdések, hozzászólások még mindig. Ennek hiányában a napirendi pont 
vitáját lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
153/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány németországi útját 150.000 Ft-tal, azaz 
egyszázötvenezer, támogatja.

2. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  Dr.  Kocsis  Máté 
polgármesteri  keretét  11 101 cím személyi  juttatás  előirányzatát  120.000,- Ft-tal,  a 
munkaadót  terhelő  járulékok  előirányzatát  30.000,-  Ft-tal  csökkenti,  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás 11 105 nem működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150.000 
Ft-tal megemeli az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány támogatása címén.

3. felkéri a polgármestert a mellékelt Támogatási szerződés aláírására, valamint 
arra, hogy a fentieket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 30.

A  153/2010.  (V.05.)  számú  határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv  4.  számú melléklete 
tartalmazza.

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

Napirend 7/3. pontja
Együttműködési megállapodás az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző 
Iskola és Gimnáziummal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam részéről  nincs kiegészítésem.  Az előterjesztést  az illetékes  bizottság megtárgyalta. 
Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Kaiser  képviselő  úr, 
parancsoljon. Kérdés? Hozzászólás, parancsoljon.

Kaiser József
Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy visszajött ez, mert egyszer már döntöttünk, 
és kis probléma akadt, mert pontosan azok a fontos pontok, amiket az iskola vállalt, véletlenül 
kimaradtak az előző megállapodásból. Például a szakiskolai képzés, amiben segítenének itt a 
VIII. kerületben élőkön és az iskolákon. Akkor például az általános iskolai képzés, ami nem 
arról szól, hogy új általános iskola lenne ott, hanem arról szól, hogy 7-8. osztályt indítanának 
el, pontosan a lemaradók felzárkóztatására, és közben szakmát is tanítanának nekik, ami a mi 
iskoláinknak  nagyon  jó  lenne,  mert  nagyon  sok  olyan  gyerek  van  iskoláinkban,  akik 
túlkorosak, és talán ezzel meg lehetne menteni őket, és nem úgy mennek ki 18 évesen, hogy 
még a nyolcadikat sem végezték el, hanem egy ilyen programmal tudunk segíteni nekik a 8. 
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elvégzésében.  Én  azt  mondom,  hogy  ez  is  egy  olyan  program,  mint  a  Fradival  kötött 
megállapodás,  hogy  a  VIII.  kerületben  az  utcán  és  esetleg  otthon  élő  és  tevékenykedő 
gyerekeknek próbálunk segíteni az életük további éléséhez. Mert, ahogy élnek mostanában, és 
ahogy nézem itt a környékemet, a Diószeghy utcát, Dugonics utcát, sajnos az utcákon vannak 
a gyerekek és nem az iskolában, nem közösségi helyeken. És azt gondolom, hogy egy ilyen 
iskolának egy együttműködési megállapodás kötése, az is jó benne, mivel úgy tudom, hogy a 
kormányprogram a szakképzésre külön hangsúlyt fog helyezni, ezért azt gondolom, hogy a 
VIII. kerület már megelőzi ezt, és egy olyan szakiskolával köt együttműködési megállapodást, 
akik segítenek ennek a programnak a végrehajtásában. Úgyhogy köszönöm a testületnek előre 
is, ha elfogadja. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás? Ennek hiányában a 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:
154/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 78/2010. (III.17.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.

2.)  együttműködési  megállapodást  köt  az Esély Kövessi  Erzsébet  Szakképző Iskola és 
Gimnáziummal a jelen határozat (2. sz.) mellékletét képező tartalommal. 

3.)  felkéri  a  polgármestert  a  2.)  pontban meghatározott  Együttműködési  megállapodás 
aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 31.

A  154/2010.  (V.05.)  számú  határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv  5.  számú melléklete 
tartalmazza.

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

8. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Beszámoló a gyermekfogászati alapellátás 2009. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester
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Dr. Kocsis Máté
Pótkézbesítési kérelmet kaptak a tisztelt képviselők helyszíni kiosztással. Az előterjesztést az 
illetékes bizottság megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja kiegészíteni valamivel?

Dr. Dénes Margit
Köszönöm, nem.

Dr. Kocsis Máté
Napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások?  Nincsenek,  napirendi  pont 
vitáját lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  24  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
155/2010. (V. 05.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási  Klinika  2009.  évi  gyermekfogászati  alapellátásról  szóló  szakmai 
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti  szavazási listáit a jegyzőkönyv 6. számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Tájékoztatók következnek:

Tájékoztatók

Tájékoztató a TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR pályázaton való intézményi 
együttműködésről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Magam részéről  nem kívánom kiegészíteni,  napirendi  pont  vitáját  megnyitom.  Kérdések, 
hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. Továbbá:

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Kiegészítés  nincs.  Kérdés,  hozzászólás  a  tájékoztatóhoz?  Nincsen,  napirendjeink  végére 
értünk.  Ülés  végén  szokásos  kérdések  a  képviselők  részéről  polgármesterhez, 
alpolgármesterekhez, jegyzőhöz, bizottságok elnökeihez bármely önkormányzati ügyben. Ha 
nincs ilyen, 15 óra 53 perckor az ülést bezárom. Nagyon szépen köszönöm a mai munkájukat. 

Budapest, 2010. május 11.

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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