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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 2-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 9. rendes üléséről. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
182/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél: 
 

6/2. 
► 

Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres 
álláshelyeinek betöltésére 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

6/3. 
► 

Javaslat feladatátadási szerződés módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
183/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 

 
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
 

1.  A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nyolc közoktatási 
intézmény vezetői pályázatának elbírálása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

 
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Corvin Sétány Program / Corvin Átrium, Közhasználatba adásról szóló 
megállapodás 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Budapest, VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 
helyiség hasznosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Seress Zoltán - JKS Kft. ügyvezető igazgató 
 

 
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat megbízási szerződés kötésére az Önkormányzat és egyes 
közműszolgáltatók között energia felhasználásra vonatkozóan létrejött 
fogyasztói szerződések jogi felülvizsgálata tárgyában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

 
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  A józsefvárosi óvodák módosított nevelési programjának fenntartói 
jóváhagyása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

2.  A Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai Lajos u. 7-9.) alapító okiratának 
módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

3.  A Józsefvárosi Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott 
közalkalmazotti álláshelyek változása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

 
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
 

1.  Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak jutalmazására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

2. 
► 

Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres 
álláshelyeinek betöltésére 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
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3. 
► 

Javaslat feladatátadási szerződés módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

 
7. Egyéb előterjesztések 
 

1.  „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú 
besorolású szervezet 2006-2009. évi közhasznú egyszerűsített évi 
beszámolóinak, és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

 
Tájékoztatók 
 

 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 
 
 

 
 
 
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
 
Napirend 1/1. pontja 

 A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nyolc közoktatási 
intézmény vezetői pályázatának elbírálása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)   ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
184/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Stenczinger Csilla részére a Losonci Téri 
Általános Iskola (1083 Budapest, Losonci tér 1.) intézményben 2010. augusztus 1. – 2015. 
július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G fizetési fokozat: 
11. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
185/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Losonci Téri Iskola igazgatója a vezetői 
megbízásának időtartamára – 2010. augusztus 1. – 2015. július 31. közötti időszakra – a 
tanuszoda működtetésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására 30.000 Ft/hó (járulékokkal 
együtt összesen 38.100 Ft/hó) határozott időre szóló kereset-kiegészítésben részesül, melynek 
fedezete az iskola 2010. évi költségvetésében a bérmaradvány terhére biztosított.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
186/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal a 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. évi 
költségvetésekre a 185/2010.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozatban szereplő összeg 
erejéig, valamint annak járulékára. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése, valamint a 2010. évi költségvetésről és 

végrehajtás szabályairól szóló rendelet következő módosítása 
 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
187/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Varga Sándor részére a Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) 
intézményben 2010. augusztus 1. – 2015. július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául 
szolgáló fizetési osztály: G fizetési fokozat: 14 . 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
188/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Szontagh Pál Iván részére a Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) intézményben 2010. 
augusztus 1 – 2015. július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: 
I  fizetési fokozat: 5 . 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
189/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Katona Gáborné Malmos Edit részére a 
Józsefvárosi Zeneiskola (1082 Budapest, Nap u. 33.) intézményben 2010. augusztus 1. – 
2015. július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: I fizetési 
fokozat: 10. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi:  Művelődési Ügyosztály 
 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
190/2010. (VI. 02.)  2 IGEN 1 NEM  19 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad dr. Rubicsekné Kereki Gizella részére a 
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola (1084 
Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.) intézményben 2010. augusztus 1. – 2015. július 31. közötti 
időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G  fizetési fokozat 13. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
191/2010. (VI. 02.)  3 IGEN 0 NEM  19 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el: 
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Markielné Mészáros Márta részére a Józsefvárosi 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola (1084 Budapest, Tolnai 
Lajos u. 11-15.) intézményben 2010. augusztus 1. – 2015. július 31. közötti időszakra. A 
besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G fizetési fokozat: 11. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
192/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Aissou Erzsébet részére a Mesepalota Napközi 
Otthonos Óvoda (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) intézményben 2010. augusztus 1. – 
2015. július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G  fizetési 
fokozat: 12 . 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
193/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Csabainé Lampert Ágnes részére a Százszorszép 
Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Szűz u. 2.) intézményben 2010. augusztus 1. – 
2015. július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G  fizetési 
fokozat: 10  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  22  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
194/2010. (VI. 02.)  22 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
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A Képviselő-testület vezetői megbízást ad Kormos Tiborné részére a Várunk Rád Napközi 
Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Csobánc u. 5.) intézményben 2010. augusztus 1. – 2015. 
július 31. közötti időszakra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály: G fizetési fokozat: 
13. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 
 
Napirend 2/1. pontja 

 Corvin Sétány Program / Corvin Átrium, Közhasználatba adásról szóló 
megállapodás 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
195/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Retail Kft. és a Corvin Towers Kft., 
illetve a Józsefvárosi Önkormányzat között megkötendő, jelen előterjesztés mellékletét 
képező „Közhasználatba adásról szóló megállapodás” elnevezésű dokumentumot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős:  polgármester  
Határidő:  2010. június 11. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt. 
 
 
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 
 
Napirend 3/1. pontja 

 Javaslat a Budapest, VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 
helyiség hasznosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Seress Zoltán - JKS Kft. ügyvezető igazgató 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
196/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi indítványát a „Javaslat 
a Budapest, VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti helyiség hasznosítására” 
című előterjesztés napirendről történő levételéről. 
 
 
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 
 
Napirend 4/1. pontja 

 Javaslat megbízási szerződés kötésére az Önkormányzat és egyes 
közműszolgáltatók között energia felhasználásra vonatkozóan létrejött 
fogyasztói szerződések jogi felülvizsgálata tárgyában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
197/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda 
(1061 Budapest, Andrássy út 33. III/2., aliroda: 1174 Budapest, Csokonai u. 72., adószám: 
18196621-2-42) és az Önkormányzat között az Önkormányzat és egyes közműszolgáltatók 
között energia felhasználásra vonatkozóan létrejött fogyasztói szerződések jogi felülvizsgálata 
tárgyában kötendő megbízási szerződést és mellékleteit és felkéri a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés 
teljesítése során keletkező önkormányzati többletbevétel realizálódása után, annak terhére a 
sikerdíjat (a bevétel 50%-a) kifizesse. Felkéri a polgármestert, hogy a többletbevétellel és a 
sikerdíj (a bevétel 50%-a) összegével a költségvetési rendelet módosítására utólagosan tegyen 
javaslatot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 
 
 
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 
 
Napirend 5/1. pontja 

 A józsefvárosi óvodák módosított nevelési programjának fenntartói 
jóváhagyása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
198/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja az alábbi óvodák módosított nevelési 
programját: 
 
1. Gyermek- Virág Napközi Otthonos Óvoda 
2. Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 
3. Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 
4. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 
5. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 
6. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 
7. Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 
8. TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 
9. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 
10. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 
11. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 
12. Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai u 7-9) 
13. Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 
 
A módosított nevelési program 2010. szeptember 1-én lép hatályba. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. június 02. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
Napirend 5/2. pontja 

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
199/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.) 
intézmény alapító okiratát 2010. július 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. az intézmény neve Napközi Otthonos Óvoda névről Napraforgó Napközi Otthonos 
Óvoda névre módosul, 

2.  az intézmény telephelyei közül törlésre kerül a Tolnai Lajos u. 19. számú telephely. 
3. a felvehető maximális létszámot 150-ről 100 főre módosítja. 
4. a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatok számát és megnevezését törli az 

intézmény alapító okiratából. 
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5. módosítja a függelékben szereplő helyiségek számát a módosító okirat szerint, 
6. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosító okiratot (1. 

számú melléklet) és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot (2. számú 
melléklet) írja alá. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 1. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
Napirend 5/3. pontja 

 A Józsefvárosi Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott 
közalkalmazotti álláshelyek változása 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
200/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület : 
 

1. a pedagógus álláshelyeket az alábbiak szerint módosítja 
 

Intézmény neve 
Pedagógus álláshelyek változása 

Változás 
2010.01.01 2010.07.01 2010.08.01 2010.09.01 2010.09.06 

Lakatos Menyhért 
Józsefvárosi ÁMK 40 39 - - - -1 

Losonci Téri Általános 
Iskola 68 - - - 67 -1 

Németh László 
Általános Iskola 47     44   -3 

Práter Általános Iskola 31 30       -1 
Molnár Ferenc 
Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 

62     60   -2 

Vajda Péter Ének-zenei 
Általános és 
Sportiskola 

51   52     1 

Várunk Rád Napközi 
Otthonos Óvoda 12 10       -2 

összesen           -9 
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2. 2010. július 1. napjával az alábbi nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazotti 

álláshely szűnik meg: 
 

Intézmény neve 

Nevelő-oktató munkát 
segítő közalkalmazotti 
álláshelyek változása Változás 

2010.01.01 2010.07.01 
Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
ÁMK 6 4,5 -1,5 

Gyerek-Virág Napközi Otthonos 
Óvoda 11,25 11 -0,25 

Várunk Rád Napközi Otthonos 
Óvoda 7 6,5 -0,5 

összesen     -2,25 
 

3. 2010. július 1. napjával az alábbi technikai álláshely szűnik meg:  
 

Intézmény neve 
Technikai álláshelyek 

változása Változás 
2010.01.01 2010.07.01 

Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
ÁMK 17,5 15,25 -2,25 

Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos 
Óvoda 9,75 9,5 -0,25 

összesen     -2,5 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyek változásából adódó költségelvonásokat, 
illetve többletköltség igényt méresse fel és terjessze be a Képviselő-testület 2010. 
szeptemberi ülésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1. pont esetén 2010. július 1., augusztus 1., szeptember 1., szeptember 6. 

2-3. pont esetén 2010. július 1. 
4. pont esetén 2010. szeptember 30. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Művelődési Ügyosztály 
 
 
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
 
Napirend 6/1. pontja 

 Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak jutalmazására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
201/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat eredeti rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának bérmegtakarítása terhére Semmelweis Nap alkalmából 1. 016 e Ft 
(800 e Ft bér + 216 e Ft járulék) „Főigazgatói Dicséret” jutalom kerüljön kifizetésre.  

 
Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője 
Határidő: azonnal 
 
A határozat végrehajtását végzi: Egészségügyi Iroda 
 
 
Napirend 6/2. pontja 

► Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres 
álláshelyeinek betöltésére 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
202/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 
1. a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának 2010. június 03. napjától 
engedélyezi a Szolgálat engedélyezett létszámkeretén belül üresen álló álláshelyeinek (1 fő 
teljes munkaidős belső ellenőri, 1 fő teljes munkaidős területi védőnői, 2 fő részmunkaidős 
(heti 6 órás) gasztroenterologus szakorvosi, 2 fő részmunkaidős (heti 6 órás) szakasszisztensi 
munkakörrel történő betöltését. 
 
2. a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának 2010. július 01. napjától 
engedélyezi a Szolgálat engedélyezett létszámkeretén belül üresen álló álláshelyének 1 fő 
részmunkaidős (heti 20 órás) népegészségügyi ellenőri munkakörrel történő betöltését. 
 
Felelős: polgármester, Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Főigazgatója 
Határidő: 1. pont esetében 2010. június 03.  
                2. pont esetében 2010. július 01. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Egészségügyi Iroda, Józsefvárosi Egészségügyi 
Szolgálat 
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Napirend 6/3. pontja 

► Javaslat feladatátadási szerződés módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  21  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
203/2010. (VI. 02.)  21 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 
1. a 175/2010. (V. 19.) sz. határozatában foglaltakat fenntartja azzal, hogy a határozat 1. 
pontjában meghatározott, 4. számú mellékletét képező feladatátadási szerződésmódosítást az 
alábbiakkal egészíti ki: „Szerződő felek rögzítik, a kiegészítő támogatás havi összegét a 
kerület tárgyév január 1-i gyermek-lakosságszámának függvényében minden év május 31. 
napjáig felülvizsgálják az OEP támogatás, valamint az infláció mértékének figyelembe 
vételével.” A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladatátadási szerződésmódosítás 
jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. június 02. 
 
A határozat végrehajtását végzi: Egészségügyi Iroda 
 
 
7. Egyéb előterjesztések 
 
Napirend 7/1. pontja 

 „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú 
besorolású szervezet 2006-2009. évi közhasznú egyszerűsített évi 
beszámolóinak, és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  20  KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
204/2010. (VI. 02.)  20 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL   

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 

1. A „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” kuratóriuma által benyújtott 
2006., 2007., 2008., és 2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, 
eredmény kimutatás) és közhasznúsági jelentéseit elfogadja. 

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

http://www.jozsefvaros.hu/
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. június 10. 

 
A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Titkárság Jogi Csoport 

 
 
 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 
Falus Péter 
1. kérdés: Szóval, tulajdonképpen nem értem. Az adatlap jellegét tökéletesen értem, hogy 
szükséges. Csak, ha nekem valaki elmondja azt, hogy névvel miért kell ezt leadni, mert tuti, 
hogy nem lesz őszinte. Hiszen, nem hiszem, hogy valaki nincs megelégedve véletlenül a 
hivatallal, ilyen ugyan köztünk nincs, de be is írja, hogy Kovács Gerzson képviselő nincs 
megelégedve a hivatallal. Ezt én nagyon nem hiszem, és én úgy gondolom, egy felmérő 
adatlap őszinte, hogyha név nélkül készül el. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy akik az 
adatszolgáltatást kérték, vajon így kérték-e? Lehet, hogy nem leszek népszerű a hivatalnál 
ettől a kérdéstől, de nem akartam pikírtkedni a kérdéseken.  
2. kérdés: Hónapok hosszú sorával ezelőtt jeleztem, hogy a Népszínház utca egyre 
kritikusabb és egyre ócskább állapotban van, villamossínek, környéke, nem felfestett KRESZ-
jelzések, záróvonalak, 20-25 centire megsüllyedt csatornafedél pont középen. Azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy a BKV egyelőre nem foglalkozik vele, de a Közútkezelő majd ad 
választ. Én szeretném tudni, hogy ez a fedőnév momentán kit takar? Ki az a titokzatos 
Közútkezelő, aki nem adott eddig nekünk választ?  
 
Dr. Kocsis Máté 
1. kérdésre válasz: Tökéletesen egyetértek a felvetéssel, hogy nem túl szerencsés, hogy ha 
tényleg valóban őszinte választ várnak, akkor nem biztos, hogy ezt mindenki névvel fel 
akarja, vagy fel fogja vállalni. De induljunk ki a formállogika szabályai alapján abból, hogy 
az adatszolgáltatás önkéntes, tehát töltsék ki a tisztelt képviselők az adatlapot, és ha úgy látják 
jónak, akkor ne írják rá a nevüket. Jegyző asszonytól előzetesen tájékozódtam, hogy erre van 
mód. A felvetés teljesen jogos egyébként, és nem is hogy jogos, inkább életszerű.  
 
A 2. kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály 
 
 
Kaiser József 
1. kérdés: Még az előző esőzések idején tavaly kidőlt egy akácfa az Orczy út 41. előtt. A 
gyökerét otthagyták, mert a tűzoltóság levágta, és ott ez a gyökér burjánzik, nem lehet 
kezelni, nem lehet nyírni rendesen a füvet. Én meg szeretném kérni, hogy szóljanak a 
Fővárosnak, a Fővárosi Kertészeti Vállalatnak, hogy szedjék ki azt a gyökeret, főleg azért is, 
mert egy fát szeretnék oda beültetni a helyére vagy kettőt, és nem tudom beültetni, mert ez a 
gyökér elfoglalja az egész helyet. Ezért a kérdés, hogy tetszik-e szólni a Fővárosi Kertészeti 
Vállalatnak?  
2. kérdés: Az Orczy út 31. előtt itt a Rév8 régi és új vezetőjére is nézek, van a járdában 
tulajdonképpen egy ilyen térszint lejtő, de nagyon meredek, először is, másodszor, többször 
felbontják ezt a részt. Az Orczy út 31 új ház, ahol az orvosi rendelő van. Többször felbontják 
ezt a részt, és most már keresztbe van aszfaltozva. Most éppen egy nagyon rossz minőségű 
aszfaltot raktak oda, ami megfolyt és nagyon balesetveszélyes. Én szeretném megkérni az 
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illetékest, hogy ezt a járdát, ha lehetne, ezt a rézsűjét jobban tolják ki. Mert ott megáll a víz, 
az idősek nem tudnak fellépni rendesen, és el is eshetnek. Ez lenne a másik kérdésem, hogy 
kihez tartozik ez? Én azt gondolom, hogy mi építettük ott azt a házat, és azóta áll fenn ez a 
probléma. Nem hiszem, hogy Fővároshoz kellene menni ezzel, mert ezt a járdát 
tulajdonképpen mi alakítottuk így ki. Én azt gondolom, nekünk kellene megoldani, minél 
előbb legyen.  
3. kérdés: a polgármester úr tulajdonképpen ígéretét bírom, hogy a Corvin közi szexbolt 
ügyét megoldja, és ezt nagyon szépen köszönöm. De ettől függetlenül nem kaptam még 
választ a Hatósági Osztálytól, hogy ki volt az, aki lemérte azt a nem valós métert, és addig 
fogom kérdezni, amíg meg nem kapom a választ. Mert én kérem, hogy ki volt az, aki lemérte, 
és kérem azt is, hogy volt-e ebben az ügyben bármilyen intézkedés, esetleg felelősségre 
vonás.  
 
Dr. Kocsis Máté 
Írásban tájékoztatjuk 15 napon belül arról, hogy szóltunk a Fővárosnak, hogy sok a gyökér, 
sok gyökér van. A szemkontaktusokból Morvai úrral és Alföldi úrral ellent kell, hogy 
mondjak, merthogy az fővárosi feladat lesz, de az ügyben is kérünk tájékoztatást, és erről is 
tájékoztatjuk a képviselő urat 15 napon belül.  
 
Dr. Xantus Judit 
3. kérdésre válasz: Természetesen van neve a szakértőnek, aki a mérést csinálta, nagyon 
szívesen rendelkezésre bocsátjuk, illetve betekinthet az iratba, és nincs annak akadálya, hogy 
megnézze. Természetesen a szakértő véleményét elfogadta a Hatósági Ügyosztály, és ennek 
alapján, meg lehet nézni az iratot, persze. 
 
Az 1-2. kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály 
A 3. kérdésre írásban válaszol: Hatósági Ügyosztály 
 
 
Dr. Révész Márta 
Én ígérem mindenkinek, hogy utoljára fogok a járdaszegélyeket szegélyező pöckökről 
kérdezni. De egyrészt szeretném megkérdezni, hogy a Corvin környékén történt-e valami, és 
mikorra lehet számítani, hogy az ott rendben lesz? A másik, hogy amelyik nem főútvonalon 
van, azok a kidőlt oszlopok kihez tartoznak? Kinek kell ezt rendbe rakni? Milyen 
rendszerességgel ellenőrzik ezeknek a rendben létét, vagy kidőlését, satöbbi? És egyáltalán, 
hogy ez is és az is, amikor a járdán ennek következtében megmozdulnak a díszburkolati 
kövek, satöbbi, ez kihez tartozik, ki az, aki ezt rendben tartja, és ki felel érte?  
 
Dr. Kocsis Máté 
Írásban válaszolunk képviselő asszonynak, főleg az első kérdésének a tekintetében, az picit 
összetettebb volt, hogy a Corvin köz helyzete ott mikor rendeződik. A második kérdésére 
határozottan az a válaszom, hogy a Vagyonkezelő, nekik is ez a válaszuk. Én azt gondolom, 
hogy egyébként csak lakossági bejelentésre mennek ki, tehát onnan van az észlelés, hogy ki 
van dőlve egy pollen. Vagy a közterület-felügyelők, így van. Nincs erre külön apparátus, hogy 
ellenőrizzék, de maximálisan akceptálom képviselő asszony kérését, kérdését és aggályait, 
mert nem egy ritka jelenség kerületünkben a parkoló autók figyelmetlenségéből adódóan 
kidőlt pollenek problémája. Azt kérem azért a Morvai úrtól, a Vagyonkezelő ügyvezető 
igazgatójától, hogy képviselő asszonynak e tárgyban egy rövid tájékoztató választ, és egy 
egyeztetést is javasolnék, hogy képviselő asszony hol tapasztalt ilyeneket. Hiszen mi magunk 
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is járunk-kelünk a városban, tehát, akkor legalább a képviselők jelezzék a Vagyonkezelő felé 
az ebbéli igényeket. Ez biztos, hogy nagy segítség lenne.  
 
A kérdésekre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály 
 
 
Dr. Dénes Margit 
Megpróbálom kérdéssé minősíteni a dolgokat. Ugye tudja a hivatal, hogy az Asztalos Sándor 
utcában kicsiny, de rendkívül mély és éles, gumit romboló kátyúk vannak? Aztán a másik 
kérdésem, hogy ugye gondol arra a hivatal, hogy a meteorológiai nyár ugyan már lassan a 
nyakunkon, de ezt odafönn az égiek nem tudják, hogy a viharkárok miatt ésszerű lenne a fákat 
végignézni újból és ismételten, mert fakidőlés veszélyét látom több helyen. És a harmadik, az 
nem kérdés, de muszáj, azért is nyomtam meg a gombot, hogy Falus Péter hozzászólására 
hadd reagáljak. Én azt szeretném, hogy a hivatalban a személyes felelősségvállalás 
fokozódna, hiszen az egész életem arról szólt, hogy gyorsan kellett hozni és felelősséggel 
döntést. Úgy gondolom, hogy akkor hatékony egy hivatal, hogyha ugyanígy gondolkodik. 
Namost, akkor viszont szeretnék elöl járni azzal, hogy vállalom azt a kellemetlenséget, hogy 
odaírom a nevemet és úgy kritizálom meg a hivatalt. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, 
köszönöm. 
 
A kérdésekre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály 
 
 
Kertészné Bródy Sarolta 
Két tárgyban szeretnék kérdést feltenni. Tegnap a Városüzemeltetési Bizottságban már én ezt 
felhoztam. Felül kéne vizsgálni a Józsefvárosban működő illetve nem működő kamerákat. 
Saját tapasztalatom alapján, az utóbbi időben észrevettem, illetve jelezték nekem, hogy 
bizonyos kamerák, amik azt gondoljuk, hogy működnek, nem működnek. Sőt, interneten meg 
lehetett találni, hogy melyek azok a kamerák, amik nem működnek. Én a bizottságot kértem, 
hogy szeretném, ha beszámolót kapnánk, hány kamera működik, miért nem működnek a 
kamerák, melyeket fejlesztenek, és ha nem működnek, miért nem működnek a kamerák, és 
hogy kerültek fel az internetre. Tudniillik, csak egy példát mondanék, ami konkrétum. A 
Ruttkai Éva Színház környékén fölrakták januárban a kamerát, elrettentő példa volt, hogy a 
kamera működik. Egy-másfél hónapig a világon minden rendben volt, köztisztaság és minden 
rendben van, és hogy-hogy nem, egyszercsak elkezdtek megint a tűk potyogni, a 
kutyapiszoktól kezdve a betörések, a tér megint föl van bolydulva, a Kálvária tér megint 
mocskos, nem lehet átmenni biztonsággal rajta, és szeretném megtudni, hogy működik-e a 
kamera. Nem véletlenül teszem így föl ezt a kérdést, de még több ugyanilyen információm 
van. A másik kérdésem a Népszínház utca, ami elképesztő állapotban van. Nemcsak 
útburkolat szempontjából, hanem közrend szempontjából is. Én azt gondolom, hogy a 
kerületőrség jó lenne, ha többször razziázna ott. Tudniillik, ott szálloda is működik, 
molesztálják a szállodából kilépő embereket. Az, hogy clochard-ok kéregetnek és 
molesztálják az embereket, és kutyapiszoktól kezdve minden, amit el lehet képzelni, én azt 
gondolom, hogy ez nem megengedett ott, ahol mi egy szállodát megengedtünk üzemeltetni. 
Nemcsak ezért, megint rémes állapotban van a Népszínház utca. Egy ideig szintén ott is 
bizonyos rend volt, most megint minden felbolydult. Úgyhogy erre is választ kérnék.  
 
Dr. Kocsis Máté 
Képviselő asszony igénye abszolút jogos. Én csak annyit kérnék, hogy a Murányi úrék, a 
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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részéről írják ezt le, azt a választ a képviselő asszony és talán a többi képviselő részére is, de 
azzal a kéréssel, hogy tekintettel arra, hogy a kamerák azért műszaki dolgok, és mint egy 
hajszárító, ez is elromolhat, nem tartom szerencsésnek, preventív hatását aláásónak tartom, 
hogyha nyilvánosságra hozzuk, hogy mely kamerák nem működnek. Tehát, kérném, hogy ezt 
zártan kezeljük. Nem szolgálja kerületünk közbiztonságát, hogyha nyilvánossá válik, hogy 
mely kamerák nem működnek esetleg átmeneti hibák miatt. Van ilyen, hogyne lenne, mindig 
is lesz, mindig is volt. Egyszerre nem működhet 115 kamera zavartalanul, mindig lesz egy 
pár, ami meghibásodik. Ebből viszont egyenesen következik képviselő asszony másik 
kérdésére adandó válasz, hogy hogyan kerültek ki az internetre, ennek a kivizsgálására 
különös figyelmet szükséges fordítanunk. Még egyszer mondom, nem szolgálja kerületünk 
közbiztonságának érdekeit. Még egy kérésem lenne a hivatal felé. A Népszínház utcát a Falus 
képviselő úr már felvetette, tehát azt csomagban kezeljük a válaszadását. Nyilvánvalóan több 
más rendezetlen és megoldásra váró közterületünk közé tartozik, fejben tartjuk. Szükségünk 
lenne még mindig, mint évekkel ezelőtt is a Főváros együttműködésére e tárgyban. És még 
nekem lenne egy privát kérésem a hivatal felé, hogy Kertészné Bródy Sarolta képviselő 
asszony szavazógépét, ha megnéznék, megköszönném, mert mindig nehezen szavaz, és 
nehezen tudja még a mikrofont is bekapcsolni, lehet, hogy nem működik megfelelően.  
 
Dr. Xantus Judit 
Tisztelt Képviselő-testület, tájékoztatásul pont a Bródy képviselő asszony kérdéséhez 
kiegészítésként elmondanám, hogy a Közlekedésrendészet felülvizsgálta a kerület 
kamerarendszerét, ma kaptam értesítést erről. Több helyen kifogásolták, hogy nem látható be 
a tér, mert közlekedési táblák vagy egyéb hirdetőtáblák akadályozzák a szabad látást, és ebben 
kiadtam aljegyző asszonynak, hogy Murányi úrral üljenek le és vegyék át, és természetesen 
erről a testület a tájékoztatást megkapja. Tehát, figyelik mások is a kameraállásokat, többször 
előfordul, hogy a rendőrség bejön, és baleseteknél megnézi a mi felvételeinket, ami az 
épületből látható. Tehát, így is jó az együttműködésünk velük is. Köszönöm, és akkor a 
tájékoztatást megadom. 
 
A kérdésekre írásban válaszol: Aljegyző 
 
 
Dr. Hollósy Andrea 
A kérdésem az, hogy a kolónia mellett a Delej utcában mit lehet csinálni, hogy a lakók 
nyugalma meglegyen? Tegnap fogadóórám volt, és megint felkerestek hárman a kolóniáról. A 
probléma az, hogy annak ellenére, hogy ki van téve, hogy kamionok és tehergépkocsik nem 
hajthatnak be a Vajda Péter utcán, és onnan nem fordulhatnak be a kínaiakhoz a Ganz-Mávag 
területére, ezt rendszeresen megteszik hajnalban és késő este. Azok a lakók, kb. 1000 lakóról 
van szó, akik a kolónia épületének azon az oldalán fekszenek vagy alszanak vagy laknak, 
azok rendszeresen panaszkodnak erre a tűrhetetlen zajra. Ők maguk már egyszer aláírást 
gyűjtöttek, amit én be is adtam a polgármester úr elődjének, és tulajdonképpen, hát elodázó 
választ kaptunk rá. Ők maguk felvetnek két megoldást. Az egyik az, hogy csinálják meg ott az 
utat, hogy csöndben lehessen menni. A másik pedig az, hogy sorompóval vagy egy érvényes 
táblával vagy bármivel zárják le azt az utat.  
 
Dr. Kocsis Máté 
Köszönjük szépen a probléma felvetését, teljesen jogos. A javaslatom az, hogy írásban úgy 
válaszolnánk a képviselő asszonynak, hogy előtte megkérnénk a BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányságának állásfoglalását, és a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet 
állásfoglalását. Mi is úgy emlékszünk jegyző asszonnyal, hogy a Kőbányai út felől célszerű és 
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kötelezően ajánlott megközelíteni a Ganz-területet. Nyilván itt egy hatósági ellenőrzés 
indokolt lehet, meg esetleg egy technikai átalakítás is a lakók igénye szerint. Ki fogjuk 
vizsgálni a problémát, és levélben tájékoztatjuk a képviselő asszonyt róla.  
 
A kérdésre írásban válaszol: Aljegyző, Hatósági Ügyosztály, Józsefvárosi Közterületi és 
Parkolási Rendészet 
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