
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 1. rendes üléséről.

Jelen vannak: Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr. Ferencz Orsolya, 
Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser József, dr. Kocsis Máté, Komássy 
Ákos, Molnár György, Pintér Attila, dr. Révész Márta, Sántha Péterné, 
Soós György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár
(összesen: 17 képviselő)

valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői 
jelenléti ív szerint. 

Dr. Kocsis Máté
Nagy  tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  képviselőket  a  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  ülésén,  külön  tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  intézmény-  és 
cégvezetőket,  a  hivatal  munkatársait  és  valamennyi  kedves  vendégünket.  Tekintettel  arra, 
hogy  idei  évben  ez  az  első  képviselő-testületi  ülés,  egy  egészséges,  nyugodt  és  sikeres 
esztendőt  kívánok mindannyiuknak.  A  2011.  évi  1.  rendes  ülését  a  Képviselő-testületnek, 
mely  az  SZMSZ  10.§  -  12.§-ai  alapján  került  összehívásra,  megnyitom.  Távolmaradását 
bejelentette  Egry  Attila,  késését  nem  jelezte  senki.  Megállapítom,  hogy  jelen  van  17 
képviselő, a minősített szótöbbséghez 10, az egyszerű szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat 
szükséges.  Tájékoztatom a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy a  következő  rendes  képviselő-
testületi  ülés  várható  időpontja  2011.  február  3.,  csütörtök,  15  óra.  A  napirendekkel 
kapcsolatosan  tájékoztatom  önöket,  hogy  az  alábbi  előterjesztéseket  az  előterjesztők 
visszavonták,  az  eredeti,  meghívó  szerinti  számozással  fogom  mondani  a  visszavont 
előterjesztéseket:

- 1/2 Javaslat a 2011. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért kitüntetések, 
illetve a 2010. évi Jó Sport emlékérem adományozására,

- 1/3 Javaslat a 2011. évi Díszpolgári Cím adományozására, 
- 1/6 Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagcsere, 

könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása,
- 5/2 Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában  álló  lakások  bérbeadásának  feltételeiről,  valamint  a  lakbér 
mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, és beszámoló a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány csökkentésével 
kapcsolatban.

Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés értelmében tájékoztatom önöket, hogy 1 sürgősségi indítvány 
érkezett,  melyet  az alábbi  számon javasolok napirendre venni,  a sürgősség iránti  kérelmet 
megtalálják az asztalukon:

- 2/4  Őrzés-védés  szolgáltatásra  és  nyomdai  kivitelezésre  vonatkozó  előzetes 
kötelezettségvállalás
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Sürgősség kérdésében a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, 
kérem, szavazzanak most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
1/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL 

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

2/4.
►

Őrzés-védés szolgáltatásra és nyomdai kivitelezésre vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállalás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Fábián László – JKS Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom,  hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  a  sürgősséget 
elfogadta.  Az SZMSZ 18.§ (1) és  (7) bekezdése  értelmében az elmondottak  és az iménti 
szavazás  alapján  módosított  napirendi  javaslat  szavazása  következik.  Szintén  egyszerű 
szótöbbséggel határoz róla a Képviselő-testület, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
2/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 
Általános Iskola vezetőjének megbízása
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Intézményvezető munkaviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése 
(Teleki L. Téri Élelmiszer Piac)
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Józsefvárosi Önkormányzat 30/2009. (VII.17.) számú önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése és „A költségvetési rendelet és a 
zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és 
kimutatások tartalmi követelményeiről” szóló rendelet-tervezet elfogadása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. december 20-i 
jutalom kifizetéséről
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4.
►

Őrzés-védés szolgáltatásra és nyomdai kivitelezésre vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállalás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Fábián László – JKS Kft. ügyvezető igazgató

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Részvétel a Belügyminisztérium által kiírt bűnmegelőzési pályázaton és a 
szükséges önrész biztosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. földszint 7. szám alatti, 
36277/0/A/3 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, 
földszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

2. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 36277/0/A/18 hrsz-
ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, pinceszinti, nem 
lakás célú helyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató
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5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester 

3. Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélését véleményező 
eseti zsűri felállításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Práter Általános Iskola vezetői pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása 
céljából
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő

4. Javaslat a Józsefvárosi Roma Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntés 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK-val kapcsolatos fenntartói 
döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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6. Beszámoló az „Idősbarát Péntek” program végrehajtásáról, javaslat a 
program 2011. évi folytatására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

7. Beszámoló a „Szűrő Szombatok” népegészségügyi program 2010. évi 
végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

8. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi 
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi 
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakítására  
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

9. A 2011. évi közfoglalkoztatás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

10. Javaslat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt pályázaton való 
részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

11. A Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt belügyminisztériumi 
pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás kötése az MH 
Líceum Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

7. Egyéb előterjesztések

1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2010. évi munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Polgári Védelemért Alapítvány beszámolója és javaslat az együttműködési 
megállapodás felmondására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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4. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatok Támogatási Szerződéseinek 
megkötésére, és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Tájékoztatók

• Tájékoztató a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak 
jutalmazásáról
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

• Tájékoztató a 2010. december 29-ei képviselő-testületi ülésen tárgyalt 
idegenforgalmi adó rendelettel kapcsolatban feltett kérdésre
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom,  hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  a  napirendet 
elfogadta. Kérném a zárt ülés feltételeinek biztosítását.

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 3/2011. (I.19.) sz.  

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

Napirend 1/2. pontja
A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 
Általános Iskola vezetőjének megbízása
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 4/2011. (I.19.) sz.  

KT határozatot a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend 1/3. pontja
Intézményvezető munkaviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése 
(Teleki L. Téri Élelmiszer Piac)
írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 5/2011. (I.19.) sz.  

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

Dr. Kocsis Máté
Nyílt  üléssel  folytatjuk.  A vendégeink és a munkatársak  bejöveteléig  a szokásos 2 perces 
technikai szünetet kérném, hogy tartsuk meg. 

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Józsefvárosi Önkormányzat 30/2009. (VII.17.) számú önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése és „A költségvetési rendelet és a 
zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és 
kimutatások tartalmai követelményeiről” szóló rendelet-tervezet 
elfogadása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta.  Pótkézbesítési  kérelmet  postázva kapták a képviselők. 
Szóbeli kiegészítés nincs hozzá.  Napirend vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. Ha 
ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  Rendeletet  alkotunk,  a  4  §-ból  álló  rendelet  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2011. (I. 24.) SZ. RENDELETÉT  A KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELET  ÉS  A  ZÁRSZÁMADÁSI  RENDELET  MELLÉKLETEKÉNT 
BEMUTATANDÓ  MÉRLEGEK  ÉS  KIMUTATÁSOK  TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEIRŐL.

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
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Napirend 2/2. pontja
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Pótkézbesítési  kérelmet  kaptak  tisztelt  képviselőtársaim.  Az  illetékes  bizottságok 
megtárgyalták,  szóbeli  kiegészítésem  nincs  hozzá.  Napirend  vitáját  megnyitom,  kérdés, 
hozzászólás. Molnár György képviselő úré a szót, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm  szépen.  Egy  sajátos  helyzet  van  ezzel  az  előterjesztéssel,  merthogy  az 
önkormányzatnak  meglehetősen  kevés  a  mozgástere,  mármint  a  Józsefvárosi 
Önkormányzatnak  ebben  a  vonatkozásban.  Ugyanakkor  tartalmi  értelemben  nézve  azt 
gondolom,  hogy  ez  a  forrásmegosztás  tökéletesen  elfogadhatatlan.  Ugye  itt  a  kerületek 
pozíciójának egy igen jelentős romlása következik be, amit egyébként ugye az előterjesztés 
korrektül tartalmaz is. Az állami támogatások összege 2 %-kal, a működési kiadásoké 3,7 %-
kal  csökkent.  Kerületünk  esetében  az  állami  támogatás  csökkenése  nagyobb  mértékű  az 
átlaghoz  képest,  míg  a  kiadásoké  kisebb  mértékű.  Itt  az  önkormányzatunk  működési 
deficitjének a növekedéséről is szó van. Amennyire ezt nyomon követhetjük, itt az történik, 
hogy a  helyi  önkormányzatok  és  benne  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  gazdálkodásának  a 
feltételrendszere jelentősen romlik, és ez számunkra teljesen elfogadhatatlan. Éppen ezért az 
előterjesztést,  függetlenül  attól,  hogy  még  egyszer  mondom,  az  előterjesztőnek  túl  nagy 
mozgástere ebben nincs, de nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, képviselő úr, engedje meg, hogy azzal együtt, hogy kis részben egyetértek önnel, 
egy kiegészítést tegyek. Egy mondatot azért elegánsan átugrott a képviselő úr: „A működési 
deficit lefedése után fennmaradó összeg magasabb az előző évinél, mely az önkormányzat 
részesedési arányát kedvezően befolyásolja.” Tehát, ha teljesen tárgyilagosak vagyunk, akkor 
ennek a kockának minden oldalát  illendő megnézni. Ezzel együtt  azzal egyetértek,  hogy a 
mozgásterünk nem túl nagy, a forrásmegosztást törvény határozza meg, még csak azt sem 
állíthatom, hogy a fővárosnak túl nagy a mozgástere e tekintetben. Ezért a határozati javaslat 
sem szólhat másképp, mint ahogy szól. Napirendi pont vitája zajlik, kérdések, hozzászólások. 
A vitát lezárom. A 2 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, 
kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
6/2011. (I. 19.) 14 IGEN 0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyetért  a  Fővárosi  Önkormányzatot  és  a  kerületi  önkormányzatokat  osztottan 
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 
rendelet-tervezetével,
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2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  2011.  január  25-ig  a  Fővárosi 
Önkormányzatnak küldje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 25.

Dr. Kocsis Máté
14 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 2/3. pontja
Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. december 20-i 
jutalom kifizetéséről
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítés nincs. Napirendi pont 
vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A vitát  lezárom.  A 2  pontból  álló  határozat 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
7/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, 

1. hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. december havi jutalom kifizetéséről 
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a 12.700 ezer Ft jutalom keretből 12.005 ezer 
Ft az intézmény 2010. évi költségvetés terhére került kifizetésre,

2.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  tervezésénél  547  ezer  Ft 
személyi  juttatást  –  jutalmat  –  és  148  ezer  Ft  munkaadót  terhelő  járulékot  a 
Közterület-felügyelet intézmény költségvetésbe tervezzen meg a 2010. december 20-
án kifizetett jutalmak fedezetére.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
Határidő: azonnal 

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 2/4. pontja
► Őrzés-védés szolgáltatásra és nyomdai kivitelezésre vonatkozó előzetes 

kötelezettségvállalás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Fábián László – JKS Kft. ügyvezető igazgató
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Dr. Kocsis Máté
Az az előterjesztés,  amelyet  sürgősséggel  vettünk napirendre.  Előterjesztője jelenleg nincs 
jelen, de a helyettese itt van körünkben. Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta.  
Kérdezem  az  előterjesztő  képviselőjét,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítés?  Nincs  szóbeli 
kiegészítés.  Napirendi  pont  vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Molnár  György 
képviselő úr, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen is föltettem a kérdést, de sajnos ott nem sikerült rá 
választ kapni, hogy miért 18 hónapra rendeljük meg ezeket a szolgáltatásokat, miért pont? 
Számunkra különösen a nyomdai szolgáltatás tűnik ebből a szempontból problematikusnak. 
Ugye itt két szolgáltatásról van szó, az őrzés-védésről és a nyomdáról, de hát különösen a 
nyomdai  szolgáltatás  tűnik  ebből  a  szempontból  problematikusnak.  De  előbb  a  választ 
szeretném tudni, hogy mi az oka.

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadom a szót Mach József úrnak, parancsoljon.

Mach József
Tehát  annyi,  hogy  az  üzemeltetési  tapasztalatok  alapján  mi  úgy  gondoltuk,  hogy  az 
előterjesztés  ne  1  éves  legyen,  hanem  18  hónapra  vonatkozzon.  Azért  gondoltuk,  mert 
véleményünk szerint az 1 év, tehát a 12 hónap az kevés.

Dr. Kocsis Máté
Molnár György képviselő úré a szó.

Molnár György
Köszönöm szépen. Igen, hát erről egy régi vicc jut eszembe, amit most nem mondok el, nem 
húzom vele az időt, de akkor hadd kérdezzem meg, miért nem 21 hónap, vagy miért nem 2 év, 
vagy miért nem a ciklus végéig? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Módosító javaslatot szeretnék tenni, 12 hónapra a határozati  javaslat tekintetében, mindkét 
szolgáltatás kapcsán. Egyetértek képviselő úr második kérdésével egyébként. Napirend vitája 
zajlik, kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. Először a módosító javaslatról kell 
szavaznunk,  amely  semmiben  nem  tér  el  az  eredeti  javaslattól,  pusztán  a  18  hónap  12 
hónapként jelenik meg. Az összeg természetesen arányosan csökken, ez értelemszerű. Kérem, 
szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
8/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  számára,  hogy 
közbeszerzési eljárást írjon ki az őrzés-védési feladatokra 12 hónapra – 2010. évi bázis 
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díjak alapján 14.280.000 Ft + áfa összegben -, a nyomdai kivitelezési tevékenységre 
12 hónapra – 22 lapszám nyomdai munkálataira 24.004.000 Ft + áfa összegben,

2. előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglaltakat figyelembe veszi a 
Kft. 2011. és 2012. évi támogatásának megállapításánál.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta,  az  eredeti  határozati 
javaslatról  nem szükséges szavaznunk.  Egyébként  az elfogadáshoz minősített  többség volt 
szükséges.

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Részvétel a Belügyminisztérium által kiírt bűnmegelőzési pályázaton és a 
szükséges önrész biztosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Pótkézbesítési  kérelmet  kaptak  a  képviselők,  plusz  a  2-es  számú  mellékletet  és  csere 
határozati  javaslatot  helyszíni  kiosztással.  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok 
megtárgyalták.  Szóbeli  kiegészítés  az  előterjesztői  részről  nincsen.  Napirendi  pont  vitáját 
megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A  vitát  lezárom.  A  7  pontból  álló  csere  határozati 
javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
9/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. részt  vesz  a  Belügyminisztérium  2010.12.21-én  közzétett  bűnmegelőzési  célú 
projektek megvalósítását célzó pályázatán.

2. az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához szükséges 555 556 Ft önrészt 
biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalással.

3. a  pályázat  megvalósító  szervezeteként  kijelöli  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak 
Nonprofit Kft-t.

4. a pályázatba foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében a határozat 1. számú 
mellékletét  képező  együttműködési  megállapodást  megköti  a  Magdolna  Negyedi 
Szomszédsági Tanács elnevezésű lakossági érdekképviseleti szervezettel és felkéri a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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5. a pályázatba foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében a határozat 2. számú 
mellékletét  képező  együttműködési  megállapodást  megköti  a  Rév8  Józsefvárosi 
Rehabilitációs  és  Városfejlesztési  Zrt-vel  és  felkéri  a  polgármestert  az 
együttműködési megállapodás aláírására.

6. felkéri  a  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció  aláírására  és  a  pályázat 
Belügyminisztériumhoz,  illetve  a  Magyar  Államkincstár  Megyei  Igazgatóság 
Állampénztári Irodájához történő benyújtására.

7. felkéri  a  polgármestert,  hogy a határozatban  foglaltakat  a  2011.  évi  költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-6. pontok esetében azonnal

    7. pont esetében az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése

A  9/2011.  (I.  19.)  számú  határozat  mellékleteit  a  jegyzőkönyv  1/1.  és  1/2.  számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. földszint 7. szám alatti, 
36277/0/A/3 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, 
földszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Kérdezem,  van-e  előterjesztői 
kiegészítés? Megadom a szót Kovács Ottó úrnak.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen, elnök úr. A határozati javaslat több variációt ír le, mi az „A” variációt 
szeretnénk javasolni elfogadásra.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, napirendi pont vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. Az 
előterjesztő az „A” variációt javasolta elfogadásra, ezért először arról szavazunk. A többiről 
csak akkor, ha ez nem kapja meg a szükséges többséget, amely azt jelenti, hogy a 6 pontból 
álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
10/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az ingatlan-nyilvántartásban a 36277/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. földszint 7. szám  alatti, 58 m2 alapterületű, 
határozott idejű bérleti joggal terhelt helyiségre fennálló elidegenítést kizáró feltétel alól 
felmentést ad, és

2.) hozzájárul a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti,  36277/0/A/3 hrsz-ú 
nem lakás célú helyiség elidegenítéséhez, 10.300.000,- Ft vételáron, a bérlő Leonardo 41 
Alapítvány részére a Képviselő-testület 402/2009. (X.07.) számú határozatában foglalt, 
azoknak  megfelelő  tartalmú  eladási  ajánlat  szerinti  feltételekkel,  a  vételár  jelen 
határozatban rögzítettek megfizetése mellett 

3.) a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  15/2005.  (IV.  20.)  számú  rendelet  17/A  §-a 
alapján a Képviselő-testület  engedélyezi  a vételár  4 éves (48 hónapos) időtartam alatt 
részletekben történő megfizetését a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamattal 
terhelten,  a   forgalmi  érték  10  %-ának  vételárelőlegként  történő  befizetése  mellett, 
amennyiben  a  bérlő  a  teljes  hátralékot  egyösszegben az adásvételi  szerződés  aláírását 
megelőzően megfizeti. A havi törlesztő-részletek összege a teljes futamidő alatt azonos.

4.) a törlesztés időtartamára az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára a vételár és 
járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 
bejegyzésre.

5.) a törlesztés időtartamára az Alapítvány által bérelt helyiség esetében az Önkormányzat 
funkcióváltási tilalmat köt ki.

6.) az  Önkormányzat  a  helyiségre  4  évi  időtartamra  visszavásárlási  jogot  köt  ki,  a  vevő 
alapítvány a törlesztés időtartama alatt történő megszűnése esetére. A visszavásárlási jog 
törlésére, a teljes vételár kiegyenlítését követően kiadott – a jelzálogjog, elidegenítési és 
terhelési  tilalom törlésére  vonatkozó  –  nyilatkozatban  kerül  sor.  A Képviselő-testület 
felkéri  a  feladattal  Megbízott  szervezeti  egységet,  a  nyilatkozat  teljes  vételár 
kiegyenlítését követő kiadására. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. 
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 4/2. pontja
A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 36277/0/A/18 hrsz-
ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, pinceszinti, nem 
lakás célú helyiség elidegenítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Kérdezem  az  előterjesztőt,  hogy  van-e  kiegészítés? 
Megadom a szót Kovács Ottó úrnak, parancsoljon.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen, az előzőhöz hasonlóan itt is az „A” variációt javasoljuk elfogadásra. 
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Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  napirend  vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  Ha  ilyen  nincs,  a  vitát 
lezárom. Az előterjesztő az „A” variációt javasolja, a 6 pontból álló határozat elfogadásához 
egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
11/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az  ingatlan-nyilvántartásban  a  36277/0/A/18  helyrajzi  számon  nyilvántartott, 
természetben a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám  alatti, 87 m2 alapterületű, 
határozott idejű bérleti joggal terhelt helyiségre fennálló elidegenítést kizáró feltétel alól 
felmentést ad, és

2.) hozzájárul a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 36277/0/A/18 hrsz-ú 
nem lakás célú helyiség elidegenítéséhez, 3.750.000,- Ft vételáron, a bérlő Leonardo 41 
Alapítvány részére a Képviselő-testület 402/2009. (X.07.) számú határozatában foglalt, 
azoknak  megfelelő  tartalmú  eladási  ajánlat  szerinti  feltételekkel,  a  vételár  jelen 
határozatban rögzítettek megfizetése mellett 

3.) a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  15/2005.  (IV.  20.)  számú  rendelet  17/A  §-a 
alapján a Képviselő-testület  engedélyezi  a vételár  4 éves (48 hónapos) időtartam alatt 
részletekben történő megfizetését a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamattal 
terhelten, a  forgalmi érték 10 %-ának vételárelőlegként történő befizetése mellett. A havi 
törlesztő-részletek összege a teljes futamidő alatt azonos.

4.) a törlesztés időtartamára az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára a vételár és 
járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 
bejegyzésre.

5.) a törlesztés időtartamára az Alapítvány által bérelt helyiség esetében az Önkormányzat 
funkcióváltási tilalmat köt ki.

6.) az  Önkormányzat  a  helyiségre  4  évi  időtartamra  visszavásárlási  jogot  köt  ki,  a  vevő 
alapítvány a törlesztés időtartama alatt történő megszűnése esetére. A visszavásárlási jog 
törlésére, a teljes vételár kiegyenlítését követően kiadott – a jelzálogjog, elidegenítési és 
terhelési  tilalom törlésére  vonatkozó  –  nyilatkozatban  kerül  sor.  A Képviselő-testület 
felkéri  a  feladattal  Megbízott  szervezeti  egységet,  a  nyilatkozat  teljes  vételár 
kiegyenlítését követő kiadására.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
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5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta,  szóbeli  kiegészítés  nincs  hozzá.  Napirend  vitáját 
megnyitom, kérdések, hozzászólások. Jakabfy Tamás képviselő úré a szó.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Ennek a javaslatnak ugye az az előtörténete, hogy a december 15-i ülésen 
levettük a napirendről, és én megtettem írásban a javaslataimat az előterjesztő felé, amelyből 
többet elfogadott. Tehát egy bekerülő ellentmondást kiszűrt a jogi szövegből, és ami viszont 
érdemi változás, hogy a kiszáradt fáknak az előzetes bejelentésére a kötelezettség megmarad, 
tehát nem nyitunk ki egy kiskaput azzal, hogy a kivágott fákat majd kiszáradtként tüntetik fel 
a  kivágók,  és  ezért  valójában  kötelezni  lehet  őket  a  pótlásra,  és  nemcsak  a  bejelentés 
elmulasztása miatt lesznek szankcionálhatók. Egy pár javaslatom, például a planténeres fák 
telepítése, annak a kivétele nem került a rendeletbe, javaslatba befogadásra. Ugyanúgy, mint 
hogy vegyük ki a Környezetvédelmi Alapból a bekerítését a parkoknak és játszótereknek, de 
ettől függetlenül én a mostani javaslatot most már támogatom. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Napirend vitája folyik, kérdések, hozzászólások. Amennyiben ilyen nincs, 
a  vitát  lezárom.  Rendeleteket  alkotunk.  Elsőként  a  7  §-ból  álló  rendelet  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  2/2011.  (I.24.)  SZ.  RENDELETÉT  A  FÁK 
KIVÁGÁSÁRÓL  ÉS  PÓTLÁSÁRÓL  SZÓLÓ  26/2006.  (VII.14.)  SZÁMÚ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A  7  §-ból  álló  rendelet 
elfogadásához szintén minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  3/2011.  (I.24.)  SZ.  RENDELETÉT  A 
KÖRNYEZETVÉDELMI  ALAP  LÉTREHOZÁSÁRÓL,  KEZELÉSÉRŐL  ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL.

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 5/2. pontja
Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta,  szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom, 
kérdések, hozzászólások. Vitát lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadásához minősített 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
12/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Bedő Klárát a Helyi Értékvédelmi Bizottság rendes tagjának választja meg, illetve kéri 
fel (köztisztviselő esetén a jegyzőn keresztül); 

2. a Bizottság megbízatása 2010. augusztus 1-től 2011. szeptember 15-ig tart;
3. a  bizottsági  tagok tiszteletdíjban,  juttatásban nem részesülnek,  ezért  tevékenységük 

költségvetési fedezetet nem igényel;
4. a Bizottság legkésőbb a 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülésen beszámol az 

elvégzett munkáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2011. január 19.

    2. és 3. pont tekintetében: 2011. szeptember 15.
    4. pont tekintetében: 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
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Napirend 5/3. pontja
Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélését véleményező 
eseti zsűri felállításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzátenni, de felhívom 
a figyelmet, hogy a határozati javaslatban meg kell nevezni az eseti zsűri 5 tagját. Napirendi 
pont vitáját megnyitom, megadom a szót Soós György képviselő úrnak. 

Soós György
Köszönöm szépen a szót,  polgármester  úr.  A javaslatom:  Dudás Istvánné,  Zentai  Oszkár, 
Guzs Gyula, Komássy Ákos és Pintér Attila.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  napirendi  pont  vitája  zajlik,  érkezett  javaslat.  Más  hozzászólás,  ha  nincs,  a 
napirend vitáját lezárom, és a képviselő úr által ismertetett nevekkel kiegészítve terjesztem 
szavazásra  a  határozati  javaslatot.  Az  1  pontból  álló  határozat  elfogadásához  egyszerű 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
13/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélésében 
közreműködő 5 tagú eseti zsűri tagjává 

1.   Dudás Istvánnét
2.   Zentai Oszkárt
3.   Guzs Gyulát
4.   Komássy Ákost

  5.   Pintér Attilát

megválasztja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
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6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottságok megtárgyalták, előterjesztői kiegészítés nincs. Napirendi pont vitáját 
megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A 2 pontból  álló  határozat  elfogadásához minősített 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
14/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  Józsefvárosban  adományozható  kitüntetésekről  szóló  11/2006.  (III.10.) 
önkormányzati  rendelet  módosításánál  az  oktatás  területén  adományozható 
kitüntetések közül a Polgármesteri Dicséret kitüntetésben a kitüntetettek létszámának 
növelése miatt (eddigi 2 fő helyett 5 fő) keletkező többletköltségek fedezetéül a 2011. 
évi  költségvetés  terhére  300.000  Ft  erejéig,  valamint  a  következő  évekre  előzetes 
kötelezettséget vállal.

2. felkéri a polgármestert,  hogy a 2011. évi költségvetés elfogadásakor a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Dr. Kocsis Máté
17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
ekképpen rendeletet  is  alkotunk.  A 8 §-ból  álló  rendelet  elfogadásához  szintén  minősített 
többség szükséges, kérem, szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2011. (I.24.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSBAN 
ADOMÁNYOZHATÓ  KITÜNTETÉSEKRŐL  SZÓLÓ  11/2006.  (III.10.)  SZÁMÚ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
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Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/2. pontja
Práter Általános Iskola vezetői pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítés nincs. A napirend vitáját megnyitom, 
kérdések, hozzászólások. Dr. Révész Márta képviselő asszonyé a szó, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Olyan módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, ami csak pici 
módosítást  jelentene,  de  lehetővé  tenné  azt,  hogy az  iskola  vezetői  pályázatra  elkészített 
koncepció tartalmazzon egy olyan elképzelést is, ami alapján az iskola alkalmassá válik arra, 
hogy  az  újonnan  beköltözöttek  számára  vonzó  lehetőséget  biztosítson,  ezeknek  a 
gyerekeknek, családoknak. Ezért azt szeretném kérni, hogy a vezetői pályázat tartalmazza azt 
a koncepciót,  amely az iskolát  az új házakba beköltözendők számára vonzó lehetőségként 
jeleníti meg. Ennyi lenne a kérésem, és ez azért lenne kérés, mert valamennyien tudjuk, hogy 
szeretnénk ezt az iskolát  felújítani,  és olyan iskolát  szeretnénk, amelyik nem elnéptelenítő 
iskola, hanem vonzó iskola lesz az itt lakók számára. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  válaszadásra megadom a szót  mindjárt  dr.  Mészár Erika aljegyző asszonynak, 
csak  annyi  kiegészítést  engedjenek  meg,  hogy  hát  egyelőre  tömeges  beköltözésről  nem 
értesültünk a Corvin Sétány tekintetében, ez a későbbiekben biztos, hogy változni fog. Az, 
hogy a  beköltözők  szociológiai  összetétele  milyen  lesz,  hogy lesz-e  köztük kisgyermekes 
házaspár, család, vagy nagyobb család, azt ma még nem tudjuk, ekképpen én magam, csak 
józan  paraszti  ésszel  ma  még  nem  tartom  értelmezhetőnek,  hogy  kinek  a  számára  kell 
vonzóvá válnia. Egyébként elméletben egyetértek ezzel a javaslattal, csak szerintem most a 
gyakorlatban  ez  még  nem értelmezhető.  Aljegyző  asszonynak  adom meg  a  szót  további 
válaszadásra, parancsoljon.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szót,  elnök úr.  Képviselő  asszonynak szeretném mondani,  hogy a határozati 
javaslatban  benn  van  az,  hogy  a  pályázóknak  egy  szakmai  programot  kell  benyújtaniuk, 
aminek a vezetői  elképzelést  tartalmazniuk kell.  Feltételezem azt,  hogy ha valaki  a Práter 
utcai Általános Iskola igazgatói helyét kívánja megpályázni, akkor mindenképen tájékozódni 
fog előtte az iskola helyzetéről, és magában a vezetői programban ki fog térni, hogy ő hogyan 
akarja vonzóvá és még jobbá tenni ezt az intézményt. Tehát én nem javaslom külön kitételbe 
még belefoglalni a határozati javaslatba, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Révész Márta képviselő asszonyé a szó, parancsoljon.
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Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Értem az aljegyző asszony által elmondottakat, mégis én azt gondolom, 
hogy mi azért akarunk nagyon –nagyon sok pénzt beleölni ebbe az iskolába, és azért nem 
abban  gondolkodunk,  hogy  vajon  a  kerületben  egyáltalán  hány  általános  iskolát  tudunk 
fönntartani, hanem mindenképpen szeretnénk, hogyha ez az iskola egy olyan példás iskola 
lenne,  amelyik,  akkor kiegészítem, nemcsak az ideköltözők, hanem akár a IX. kerületben, 
vagy a környéken lakók számára is vonzó iskolát jelentene, mert nekünk létérdekünk az, hogy 
minél több gyerek járjon ebbe az iskolába. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, ebben maradéktalanul  egyetértek a képviselő asszonnyal,  annyit  tennék hozzá, 
hogy nekünk ez elemi érdekünk az, hogy minden iskolánk vonzó legyen, nemcsak a Práter. Ez 
lehet egy általános szabály is ekképpen, de módosító javaslatként értelmezzük akkor az ön 
által  elmondottakat,  ha  fenntartja,  képviselő  asszony.  Napirend  vitája  zajlik,  kérdések, 
hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. Először a módosító javaslatról szavazzunk, azzal a 
tartalommal, amit képviselő asszony megfogalmazott, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
15/2011. (I. 19.) 3 IGEN 8 NEM 6 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Révész Márta módosító indítványát,  
mely  szerint  az  iskola  vezetői  pályázatára  elkészített  koncepció  tartalmazzon  egy  olyan  
elképzelést is, amely alapján az iskola alkalmassá válik arra, hogy az újonnan beköltözöttek  
számára vonzó lehetőséget biztosítson. 

Dr. Kocsis Máté
3 igen, 8 nem, 6 tartózkodással a Képviselő-testület nem támogatta a módosító javaslatot. Az 
eredeti  határozati  javaslat  elfogadásáról  kell  döntenünk,  ez  1  pontból  áll,  és  egyszerű 
szótöbbség szükséges a támogatásához, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
16/2011. (I. 19.) 14 IGEN 0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület:
 

1. az  alábbi  pályázati  felhívást  megjelenteti  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben,  a 
Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán,  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  internetes  honlapján,  valamint  a  Józsefváros 
című újságban, mely tartalmazza a következőket:

munkahely: Práter Általános Iskola (1082 
Budapest, Práter u. 15.)

a beosztás megjelölése: igazgató
a megbízás időtartama: 5 év
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a megbízás kezdő napja és 
megszűnésének időpontja:

2011. augusztus 1 – 2016. július 
31.

a megbízás feltételei: Pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, legalább öt 
év pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételei: előnyt jelent az intézményvezetői 
szakképzettség megléte

beosztáshoz kapcsolódó juttatások Illetmény: Kjt. szerint
a pályázat formája: A pályázatokat két példányban, 

írásban kell benyújtani, mely 
tartalmazza a pályázó szakmai 
életrajzát, a vezetői programot és a 
szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelenjen 
meg a kerület jellegéhez igazodó 
pedagógiai koncepció és az 
intézmény menedzselésére 
irányuló vezetői elképzelés.

benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap
benyújtásának helye: Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Oktatási és Kulturális Iroda
A pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatás kérhető: 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) 
Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Oktatási és Kulturális Iroda

a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának 
határidejétől számított 90 nap

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.

Dr. Kocsis Máté
14 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

21



Napirend 6/3. pontja
Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása 
céljából
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-
e szóbeli kiegészítés? 

Pintér Attila
Igen, van. 

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Pintér Attila képviselő úrnak, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm, polgármester úr. Az iskolavezetőkkel történt előzetes egyeztetés, ami alapján ők 
túlságosan  kevés  időnek  gondolják,  hogy  februárig,  és  ők  több  időt  kérnek  arra,  hogy  a 
gyerekeket színvonalasabban felkészíthessék erre a versenyre. Ezért közösen azt találtuk ki, 
hogy  legyen  áprilisban  a  versenyeknek  a  határideje,  konkrétan  április  8-ig  zajlanának  a 
versenyek,  és  az  emlékműsort  pedig  április  11-én,  a  Magyar  Költészet  Napján tartanánk. 
Ezzel a módosítással szeretném az előterjesztést fenntartani. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Napirendi pont vitáját  megnyitom,  és megadom a szót Komássy Ákos 
képviselő úrnak, parancsoljon.

Komássy Ákos 
Köszönöm.  Tisztelt  Képviselő-testület,  tisztelt  polgármester  úr,  az  előterjesztés  címét 
egyébként  tudnánk támogatni,  mert  bár  nem tartjuk szükségesnek,  hogy az önkormányzat 
írjon ki versmondó és esszéíró pályázatot Józsefváros diákjainak, de akadályát sem látnánk. 
De van itt  egy ennél  sokkal  súlyosabb probléma.  Készültem idézetekkel,  de nem akarom 
önöket nagyon terhelni vele, ugye hát ismerik: „Minden ember, aki magyarnak vallja magát, s 
vallja  s  átérzi  a  nemzet  mely  küzdelmének  súlyos  felelősségét,  vegye  fel  a  harcot  az 
árdrágítók,  a  halmozók,  a  zugkereskedők,  a  csempészek,  és  a  nemzet  sok  más  lappangó 
ellenségeivel. Lökje ki magából a társadalom a rémhír terjesztőket, a mindent jobban tudókat, 
a  szabotálókat,  a  leleményes  zugüzletkötőket,  a  díszgojokat  és  egyéb  rákfenéit  az  emberi 
felelőtlenségnek…”, és a többi, és a többi. Ugye ezt a Modern hazaárulók című jegyzeteiben 
írta az előterjesztésben megnevezett Wass Albert 1942-ben, de hogyha egy kicsit olvasnak az 
interneten, akkor egyébként a ’90-es években is, aláhúztam hasonló gondolkodásmódját. Az a 
Wass  Albert,  akit  egyébként  ugye  számos  történész,  akivel  konzultáltam,  megerősített, 
legalábbis vita tárgya, de 1946-ban a Kolozsvári Bíróság háborús bűnösként elítélte. Innentől 
kezdve  mi  nagyon  fontosnak  tartjuk  azt,  hogy  diákjaink  művelődését  szolgáljuk,  de 
meggyőződésünk,  hogy nem szabad, és persze lehet különböző véleményünk Wass Albert 
munkásságáról,  én  nagyon  szeretném,  ha  eljutnánk  odáig,  hogy  irodalmi  munkássága  az 
irodalomtudósok értékelésének megítélése alá essen, és ne politikai vita tárgya legyen.  De 
egyelőre  még  úgy látom,  hogy sajnos  ott  tartunk,  hogy politikai  kultuszfigurát  próbálnak 
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építeni  belőle,  mi  pedig  semmiképpen  sem tartjuk  célszerűnek  azt,  hogy ezt  Józsefváros 
általános  iskolai  diákjain  keresztül  tegye  bárki.  Ennek  megfelelően  mi  egyetértünk  azzal, 
hogyha úgy látja képviselőtársam, hogy legyen versmondó és esszéíró verseny Józsefváros 
iskoláiban, és javasoljuk, hogy az előterjesztés többi részét pedig módosítsuk, és a versmondó 
és  esszéíró  verseny  emlékezzen  Józsefváros,  most  sorolhatnám,  mert  tudják,  van 
nagyságrendileg  olyan  60-80  világhírű  írónk  és  költőnk,  aki  egyébként  kötődik  is 
Józsefvároshoz,  de  a  mi  javaslatunk  az,  hogy  Radnóti  Miklósról,  aki  ugye  10  évet  élt 
kerületünkben, szóljon és az ő életművéről szóljon az esszéíró és a versmondó pályázat. És 
ennek megfelelően legalább egy olyan alkotó munkásságát elemezzük, aki egyébként kötődik 
is  Józsefvároshoz.  Szóval  tisztelettel,  a  módosító  javaslatunk  ez,  és  kérem,  hogy  tisztelt 
FIDESZ-es  képviselőtársaim  a  többség  birtokában  éljenek  a  kerület  diákjai  iránt  viselt 
felelősséggel, és szerintem egy ilyen vitatott személyiség munkásságának tanulmányozására 
ne kötelezzük egy ilyen versenyen keresztül általános iskolás diákjainkat. Köszönöm. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, tisztelt képviselő úr, halkan jegyzem meg, hogy Wittner Máriát is halálra ítélték, 
és azt gondolom, hogy szalonképes alakja a mai magyar közéletnek, tehát önmagában ez nem 
jelent semmit. Tehát megint csak azt kérem, hogy a kockának minden oldalát nézzük meg. 
Aki  a  Ceausescu-rendszer  által  üldözött,  vagy  bármely  diktatorikus  rendszer,  vagy 
berendezkedés által üldözött személy volt, semmiképpen nem méltó arra, hogy ilyen szavak 
illessék, legyen az bármely elnyomó diktatúra áldozata, Wass Albert pedig az volt. Tehát, ha 
tárgyilagosak vagyunk, az életpályának erről a részéről sem feledkezhetünk meg. Megadom a 
szót dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonynak.

Dr. Ferencz Orsolya
Köszönöm  a  szót.  Képviselőtársamnak  a  felvetésére,  itt  előrebocsátva,  hogy  a  második 
részével akár még egyet is lehet érteni, hogy vitassuk meg azt, hogy az egyébként oly gazdag, 
hála  istennek,  oly  gazdag  magyar  irodalomból  kinek  a  nevéhez  kössünk  egy,  egyébként 
számomra nagyon támogatandó elképzelés szerint egy ilyen versenyt, mert hiszen a magyar 
kisiskolásoknak  nem  lehet  elég  megmérettetést  és  teret  nyújtani,  hogy  a  képességeiket 
kibontakoztassák. Tehát akár az önkormányzat, és én ezt nagyon pártolom, hogy egy ilyen 
fórumot indítson, de az első felével az elmondottaknak sajnos nem tudok egyetérteni. Wass 
Albert személyiségéről annyit  jegyeznék meg, hogy amennyiben vitatottnak tekintjük az ő 
történelmi alakját, vagy munkásságát, vagy életútját, akkor ez a vita ez nagyjából Bukarestben 
zajlik.  Amennyire  én  tudom,  őt  a  román  hatóságok  ítélték  halálra,  és  háborús  bűnösnek 
kiáltották ki. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államoknak a kormányzati hivatalai, úgy 
tudom, hogy a hadügy és a külügyminisztérium is, többször megvizsgálták ezt a felvetést, 
Wass Albert teljes tevékenységét, nem véletlenül egyébként, mert az egyik fia egész magas 
rangú katonai pályafutást futott be az amerikai hadseregben, tehát hivatalból is meg kellett 
volna vizsgálják. De egy ilyen súlyos váddal szemben az egyébként az emberi jogokat nagyon 
hatékonyan  védelmező  Amerikai  Egyesült  Államok  nyilván  nagyon  kényes  az  ilyen 
kérdésekre, többször megvizsgálták és felmentették, és úgy ítélték meg, hogy ezek alaptalan, 
koncepciós vádak. Én nem gondolom azt, hogy akár a múltban, akár a mai magyar közéletben 
bárkinek  egy  ilyen,  Magyarországgal  egyébként  akkor  hadban  álló,  és  azóta  is  sokszor, 
sokféle  álláspontot  Magyarországgal  szemben  kinyilvánító  véleményt  kellene  támogatnia. 
Úgyhogy én azt kérem képviselőtársamtól, hogy ne prejudikáljon, egyetlenegy magyar írónak 
az életét sem kellene ilyen minősítésekkel illetni, Wass Albertét sem. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Szilágyi Demeter képviselő úrnak, parancsoljon.

23



Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen a szót. Én először is üdvözölném Pintér Attila képviselő úrnak a felvetését, 
és csak támogatni tudom. Amit Komássy Ákos képviselőtársam Wass Alberttel kapcsolatban 
mondott,  én  csak  röviden  reagálnék  erre.  A  magyar  örökség  részét  képezi  Wass  Albert 
valamennyi műve és munkássága, valamint nem utolsósorban a magyar és az ennek részét 
képező székely identitásnak  az  elég  határozott  megjelenítői.  Úgyhogy én nem gondolom, 
hogy Wass Albert kapcsán méltó lenne így beszélni,  és nem is méltatnám Komássy Ákos 
képviselőtársamnak ezt a megjegyzést, mert nem méltó rá. Nem értem, hogy miért tartják ezt 
elnyomandónak, és miért gondolják ezt így. Wass Albert talán a 70-es évek végén mondta 
egyszer  magáról,  hogy  csak  pontosan  idézzem:  „egy  összekuszált  világ  emberiségének 
lelkiismerete  vagyok.”  Lehet,  hogy  igaza  volt,  és  ezért  zajlik  ez.  Én  magam  részéről 
támogatni tudom Pintér Attila képviselő úr előterjesztését. 

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót. Azt fűzném az eddigiekhez hozzá, hogy egyrészt ez a versmondó 
pályázat nem kötelező jellegű, tehát azok a diákok vesznek rajta részt, akik akarnak. Tehát 
nem úgy,  mint  az elmúlt  40-50 évben például  a  politikai  gazdaságtan,  amit  kötelező  volt 
tanulni annak, aki egyetemre járt.  Ez tulajdonképpen egyfajta  figyelemfelhívás,  mert ugye 
Wass  Albert  nem kötelező  tanagyag  jelenleg,  és  így  felhívni  a  gyerekek  figyelmét  Wass 
Albertre,  hogy  rajta  keresztül  ismerjék  meg  a  XX.  század  nagyon  fontos  történelmi 
eseményeit, mert ő nagyon közérthetően és egyszerűen ír. De viszont nagyon örülök annak, 
hogy a szocialista képviselőtársaim Wass Albertet olvasnak. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Kaiser József képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Kaiser József
Köszönöm, elnök úr. Én igazából kérdéseket szeretnék feltenni, mert ugye az elmúlt 40 év 
mindig a sejtetések és az elmaszatolások világa volt. Itt a képviselőtársam ilyet mondott, hogy 
beszéltem irodalmárokkal,  kérdezem,  kik ők.  Beszéltem történészekkel,  kérdezem, kik ők. 
Egyáltalán  milyen  történészekkel  beszélt  ön,  ezeket  szeretnénk  tudni,  mert  ilyen 
általánosságokban…,  én  is  beszéltem  a  kettes  portással,  és  szereti  a  Wass  Albertet.  De 
legalább én megmondom, hogy a kettes portás az. A másik, meg szeretném kérdezni öntől, és 
ezt nagyon szépen kérem, fejtse már ki, ezek szerint a VIII. kerületben csak a VIII. kerületben 
élő költőkkel, művészekkel lehet foglalkozni, mással nem? Mert úgy látom, hogy akkor az a 
gond, hogy ha valaki  a VIII.  kerületen  kívül élt  és soha nem tett  be a lábát,  akkor  ne is 
szóljunk hozzá? Esetleg cenzúrázzuk is? Köszönöm. 

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos 
Köszönöm szépen. Én értem, nem gondoltam, hogy ez a típusú politikai vita feltétlenül meg 
kell  itt  nyíljon,  merthogy  próbáltam  az  előterjesztésre  koncentrálni,  és  pontosan  ezért 
javasoltam,  hogy legyen  a  versmondó  és  esszéíró  versenynek  más  munkássága  a  tárgya. 
Szerintem a diákjainknak mindenképpen jobbat tett volna. De azért azt ne felejtsük el, hogy 
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amikor,  ha már  említették,  akkor  egy nyilas  tisztről  beszélünk Wass  Albert  esetében,  aki 
egyébként abban a bizonyos amerikai emigrációban, ahol egyébként sok mindent írt, időnként 
saját  magával  ellentmondásban  is,  ugye  1951-től  haláláig  a  hungarista  mozgalom 
hírszolgálata című emigráns szervezetnek volt az aktív tagja. Tehát nagyon nehéz őt mondjuk 
vitán  felül  álló  személyiségként  tekinteni.  Én őszintén  mondom,  nagyon  szeretném,  hogy 
Wass  Albert  munkássága  valóban  az  irodalomtudósok  megítélésének  tárgya  lehessen,  és 
kikerüljön  abból  a  politikai  térből,  amiben  most  már  egy  ideje  forgalmazni  próbálják. 
Szerintem sokat árt neki az, hogy politikai projektek vannak a nevére és az alkotó munkájára 
építve.  Bízom benne,  hogy  egyszer  majd  eljön  az  a  pont,  amikor  konszolidálódhat  az  ő 
életműve,  és  továbbra  is  fenntartom azt,  hogy javaslom,  hogy ne legyen  a versmondó és 
esszéíró pályázat tárgya Wass Albert munkássága. Még egyszer mondom, és természetesen, 
Kaiser képviselő úr, eszem ágában sincs azt mondani, hogy aki nem Józsefvárosban élt, vagy 
nem  kötődik  Józsefvároshoz,  annak  a  munkásságát  ne  kellene  ugyanúgy  tanulnunk 
Józsefvárosban is, de azt gondolom, hogy ha egyszer kerületi önkormányzat egy olyan döntést 
hoz,  ami  nem  szokványos,  tehát  nem gyakran  ír  ki  versmondási  pályázatot  egy  kerületi 
önkormányzat  az  összes  iskolára  kiterjedően,  ezt  általában  az  iskolák  tudomásul  veszik, 
általában az iskolák maguk szokták intézni. De csináljuk, benne vagyok, csak azt gondolom, 
hogy ha a Józsefvárosi Önkormányzat ír ki egy versmondó pályázatot a kerület összes iskolája 
számára, akkor azért hasznos, ha olyan író, költő munkásságát jelöli meg ennek tárgyaként, ha 
egyáltalán megjelöl, aki egyébként kötődik Józsefvároshoz. És Wass Albert, függetlenül attól, 
hogy mit gondolunk a munkásságáról, hát nem kötődik hozzánk sehogy. Ettől még valóban…, 
na  jó,  mindegy.  Köszönöm  szépen,  elmondtam,  azt  gondolom,  ami  lényeges.  Ajánlom 
figyelmükbe  egyébként,  bocsánat,  forrást  nem  jelöltem  még  meg,  szívesen  ajánlom 
figyelmükbe Kunstár Csaba riportját,  Szimpátia a sötétséggel címmel,  az Élet  és Irodalom 
2005.  február  4-i  számában.  Elég  alaposan  értékeli  és  utánajár  Wass  Albert  történelmi 
megítélése  számos  kérdésének,  persze  nem  mindennek,  de  elég  alapos  tényfeltáró  írás. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Tekintettel  arra,  hogy utalt  rá képviselő úr, hogy az előző hozzászólások nem 
tartoztak szorosan a napirendhez, hiszen mondta, hogy ön kizárólag a napirend tekintetében 
tett javaslatokat, én ezt ülésvezetési kritikának vettem. Én nem tartom feltétlen rossznak, ha 
néha újragondolunk ön által  vitatottnak nevezett  irodalmi,  vagy történelmi tényeket.  Tehát 
nagyon  jól  kezdte  a  hozzászólását  a  képviselő  úr,  csak  aztán  egy elég  veszélyes  vonalra 
tévedett a ki volt hungarista és diktatorikus rendszerrel azonosuló. Nem tartozik és soha nem 
tartozott  és  a  jövőben  sem  fog  az  önkormányzat  Képviselő-testületének  vitáihoz  meg 
tevékenységéhez kapcsolódni, csak, ha már itt röpködnek ezek a mondatok, én nem tudom 
magamban tartani, hogy hát azért mégiscsak egy olyan pártszervezet van Magyarországon, 
amelyik  jogutódságot vállalt  egy diktatorikus,  elnyomó rendszerrel.  És önmagában ez egy 
politikai,  politikatörténeti  tény ma Magyarországon, és valószínűleg még az is lesz egy jó 
ideig, de nagyon furcsa, amikor ugyanebből a politikai formációból mutogatnak egyébként 
politikán kívüli emberek egykori, önök által vélt politikai hovatartozás, és az Élet és irodalom 
című  végtelenül  független  újságból  idéznek  nekünk.  Tehát  azért  tényleg  eddig  ez  nem 
tartozott  az önkormányzat  profiljába, de én azt gondolom, és az ülésvezetési kritikát ezzel 
szeretném némelyest oldani egy kicsit, néha nem baj ez, hogyha ilyen kérdéseket is tisztázunk 
magunkban. Éppen ezért, hogy ezt megtehessük, megadom a szót Molnár György képviselő 
úrnak, parancsoljon. 
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Molnár György
Köszönöm szépen. Itt a hozzászólások során néhány, hogy mondjam, egy picikét arrébb lett 
tolva a mi álláspontunk egész másra, mint amit valójában mondtunk. Persze érthető, hogy a 
vitapartner  szájába  adni  olyat,  amit  nem  mondott,  sőt  nem  is  gondolt,  majd  utána  azt 
megcáfolni. Tehát ugye senki nem gondolja azt, hogy cenzúrázni kéne. Senki nem gondolja 
azt, hogy el kéne nyomni Wass Albertet, vagy bárki mást, aki irodalmi műveket alkotott. Azt 
gondoljuk,  hogy  erre  nem  kell  kerületi  közpénzt  fordítani,  hiszen  az  ő  tevékenysége 
korántsem  olyan,  amelyet  a  maga  egészében  a  serdületlen  ifjúság  elé  lehet  követésre 
méltóként  állítani.  Ugyanúgy,  amit  polgármester  úr  mondott,  hogy  elnyomó  diktatúra 
áldozata, nem tudom, hogy mennyire áldozat, de, hogy egy elnyomó diktatúra aktivistája és 
lelkes támogatója volt, az egész biztos. Azt gondolom, hogy ez a két dolog nem semlegesíti 
egymást.  Azt  gondolom,  hogy  az,  aki  élete  végéig  egy  Adolf  Hitlerrel  történt  találkozó 
emléklapját tartja a lakása falán, és erről kell majd az általános iskolásoknak esszét írniuk, aki 
a  hungarista  mozgalom  hírszolgálatának  volt  ’51-98-ig  az  aktivistája,  aki  rendszeresen 
publikált egy olyan lapban, a Hídfő című lapban, amelynek Szálasi egykori sajtófőnöke volt a 
főszerkesztője,  az,  azt  gondolom,  hogy az ő életének tanulmányozása,  hát nem feltétlenül 
közpénzből  támogatandó,  sőt  határozottan  nem  támogatandó.  És  beszéljünk  egy  picikét 
azokról az eszmékről, amiket ő maga mondott, nem vitatva azt, hogy ez nem minden írásában 
lelhető  föl.  Idézek  Wass  Alberttől:  „Noha  a  magyarországi  zsidók  kiváltságos  osztályt 
képeznek, soha semmiféle hűséget nem tanúsítottak a magyar nemzet iránt.” És aztán itt még 
hosszan,  nem  akarom  ezeket  a  számomra  meglehetősen  visszatetsző  mondatokat  tovább 
idézni.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  egy  olyan  nézetrendszer,  ami  a  demokratikus 
Magyarországon  nem  alkalmas  arra,  hogy  a  fiatalokat  ennek  a  tanulmányozására 
ösztönözzük. És én nagyon nyomatékosan kérek mindenkit, aki nem szeretné, hogy gyerekei, 
unokái  antiszemita  nézetekkel  ismerkedjenek  Wass  Albert  egyes  munkáit  olvasva,  az  ne 
támogassa ezt a versmondó és esszéíró versenyt. Ugye, ami az irodalmi munkásságát illeti, az 
nyilván nem a mi dolgunk, hogy megítéljük. Számomra ezért is furcsa egyébként hogy egy 
politikai  testület  próbál  kanonizálni  irodalmi  értékeket.  Itt  valamelyik  képviselőtársam 
megjegyezte,  hogy  örül,  hogy  Wass  Albertet  olvasunk.  Én  a  magam részéről  igyekszem 
fontos,  vitás  kérdésekben  személyesen  tájékozódni  és  olvasni.  Wass  Albertet  a  magam 
részéről  nem találtam túlságosan magas  színvonalú  irodalmi  olvasmánynak,  de az ízlések 
különbözhetnek. Az én véleményem Márayéhoz áll közel, aki azt mondta,  hogy: „alpárian 
könnyzacskófacsaró,  irredenta  álműdal.  A  fülhasogatóan  hamis,  krajcárosan  üzleties 
műhazafiság émelygést  keltő.” De persze nem kell  Márayval  sem egyetérteni,  én csak azt 
gondolom, hogy ez a tárgy nem alkalmas arra, hogy mi közpénzből a kerület ifjúságát arra 
késztessük és arra orientáljuk, hogy ezt a munkásságot tanulmányozza. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm.  Engedje  meg,  képviselő  úr,  hogy  egy  mondatban  hadd  reagáljak  azért  az 
elhangzottakra,  elnézést  kérve  a  szókérő  képviselőktől.  Azért  egy  versmondó  verseny 
kiírásától ne jussunk el Adolf Hitlerig, ez nagyon határozott kérésem lenne. A másik pedig az, 
hogy az előbb említett példám alapján, amit nem szívesen hánytorgatok ebben a teremben fel, 
az önök pártjának a múltját, hogy ha az utókor mondjuk az elég fiatal Komássy képviselő urat 
30 év múlva kommunistázná,  nem tudom, hogy mennyi  igazságérzetet érezne benne. Nem 
kérem, hogy válaszoljon rá, hogy egyetértene-e vele vagy sem, de pártkötődését tekintve az 
utókor ezt nyugodtan meg fogja tudni tenni. És önben fog először felmerülni a kérdés, hogy 
vajon miért  illetik  önt  ezekkel  a szavakkal.  És ha emellett  mondjuk még kiváló  irodalmi 
munkássága  is  lenne,  akkor  kifejezetten  kikérné  magának,  hogy  azért  mert  ehhez  a 
szervezethez kötődik, azért az önnek a más nemű munkásságát is megkérdőjelezzék. Tehát 
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egy  kicsit  én  ezt  is  árnyalnám,  és  kérném,  hogy  kerüljük,  vagy  legalább  mi  nőjük  ki  a 
legújabb kori magyar politikatörténet nagy betegségét, a baloldaliak által ellenzett valamennyi 
témában  az  antiszemita  kártya  kijátszását  kérném,  hogy  mellőzzük,  mert  nem  tartozik 
szigorúan  a  tárgyhoz,  és  kérném,  hogy  a  világtörténelem  bűnöseinek  nevét  még  említés 
szintjén  sem  említsék  meg,  mert  az  már  valóban  nem  képezi  az  előterjesztés  részét. 
Tisztelettel megadom a szót dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonynak.

Dr. Ferencz Orsolya
Köszönöm a szót. Én nagyon röviden szeretnék csak reagálni, mert úgy érzem, hogy kicsit 
már túl is beszéltük. Mi az előbb is említettük,  hogy a felvetés egy részével akár egyet  is 
tudunk érteni, hogy nyissunk erről egy vitát, hogy akkor ki mindenki jöhet szóba. Azzal nem 
tudok  egyetérteni,  hogy  önök  azt  mondják,  hogy  ilyen  nincs  és  fölösleges,  hogy  egy 
önkormányzat  ilyet  tegyen,  egy  ilyen  vers  és  esszéíró,  prózamondó,  akármilyen  versenyt 
lehet. Ugyanis konkrétan például a XI. kerület is és több más kerület is rendszeresen szervez 
ilyen és más tanulmányi és egyéb versenyeket és lehetőségeket. Tehát én azt nem gondolnám, 
hogy  ez  kizárólag  az  iskolák  feladata.  Ami  pedig  még  egy  rövid  megjegyzés  erejéig 
engedtessék meg, hogy Wass Albert életét, vagy munkásságát ugye nagyon kemény kritika 
alá vették. El lehetne itt most akkor kezdeni, attól függetlenül, hogy most nem akarok teljes 
mértékben ebbe belemenni, életrajzokba és adatokba és azok cáfolatába, el lehetne kezdeni 
akár Máray Sándortól,  ha már említették,  elindulva Illyés  Gyulán,  Németh Lászlón, Nagy 
Lászlón, Váczi Mihályon keresztül egész el lehet jutni Eörsi Istvánig vagy Spiró Györgyig, és 
nagyon-nagyon  sok  írónknak  nagyon  sok,  akár  utólag  az  utókor  által  ellentmondásosnak 
ítélhető írása, vagy megnyilatkozása van. Én azt gondolom, hogy azt a sommás üldözést, amit 
egyes  politikai  erők egyes,  egyébként  mások által  és nemzetközileg  is  mérhetően,  nagyra 
tartott íróink ellen folytatnak, ezt semmiképpen nem gondolnám pártolandónak. Gondoljunk 
arra, hogy Máray Sándor pont az elmúlt 50 évben hányszor és milyen hosszan volt indexen, 
ma pedig ünnepelt író, akár Angliában is. Én azt kérném a továbbiakban is, hogy attól, hogy 
egy-egy írónk személyiségéről egyébként elméleti, teoretikus, akadémikus vitát folytatunk az 
országban, ebből azért nem kéne odáig eljutni, hogy egyes emberek ellen boszorkányüldözést 
indítsunk, akár holtukban is. Úgyhogy ezt kérném, hogy ettől tartózkodjanak, Wass Albert 
kapcsán is. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Kaiser József képviselő úrnak adom meg a szót.

Kaiser József
Köszönöm, elnök úr. Azért ugye nem kaptam választ arra, mely történésszel és irodalmárral 
beszélt, azt látom, hogy az ÉS-t azt olvassa, de én azt gondolom, hogy akkor, ha már egyet 
említett, akkor nézzük meg. A Demokratában, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, a 
Heti Válaszban ennek ellenkezőjét írták. Most döntsük el? Még egy, önök ugye azt mondják, 
hogy Wass Albert meg egyáltalán egy olyan ember volt, aki üldözte esetleg a zsidókat, meg 
ilyesmi  volt.  Én  nem hallottam,  hogy  önök  felszólaltak  volna  valaha  is,  mikor  az  önök 
miniszterelnöke elkobzott  zsidó vagyonban lakik még máig is. Elkobzott  zsidó vagyonban 
lakik még máig is a Gyurcsány, ugye tudjuk, önök nem antiszemitázzák. Ilyenkor mindenkit 
lehet  antiszemitázni,  mindenkit  zsidóüldözőnek  lehet  mondani.  És  még  egy azért,  amikor 
önök azt mondják, hogy szabad véleménynyilvánítás legyen az országban, akkor pontosan ezt 
akarják megakadályozni. Amikor Wass Albertről, vagy bárkiről véleményt akar nyilvánítani 
valaki, akkor önök egyből megtámadják. Lehet a Wass Albertet nem szeretni, mert sokan nem 
szeretik, az én baráti körömben is, de például meséinek a szépségét és a tanulságát nem lehet 
elvenni.  Például  én javasolnám,  hogy egészítsük  ki  ezt  a  pályázatot  nemcsak versmondó, 
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hanem mesemondóval is, mert nagyon szépek a Wass Albert meséi. És én azt gondolom, hogy 
önök inkább támogassák ezeket a dolgokat. Jövőre legyen Radnóti például, vagy utána meg 
legyen  valaki.  Nem ezzel  kell  foglalkozni,  azzal  kell  foglalkozni,  hogy gyerekek verseket 
mondanak, meséket mondanak, esetleg esszéket írnak. És nem hiszem, hogy arról fognak a 
gyerekek esszéket írni, hogy mi volt Wass Albert falán. Nem hiszem, hogy erről fognak, ez is 
egy inszinuáció, én azt gondolom. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Molnár György képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. 

Molnár György
Köszönöm szépen,  én  csak  nagyon  röviden reflektálnék.  Én azt  gondolom,  hogy azt  egy 
picikét  túlzás  üldözésnek  nevezni,  hogy  ha  azt  gondoljuk,  hogy  nem  kell  közpénzből 
valakinek a nevét viselő versmondó és esszéíró pályázatot hirdetni gyerekeknek. Ez szerintem 
nagyon távol áll az üldözéstől. Persze, hát minél többen olvassák, legyen kinyomtatva, akinek 
tetszik az, ha úgy gondolja, mondja el és írja le, akinek nem tetszik, az tegye ugyanezt. Én 
nem hiszem, hogy irodalompolitikával kell egy helyi önkormányzatnak foglalkoznia. Tehát én 
azt  gondolom,  hogy  nagyon  határozottan  visszautasítom  azt  a  megközelítést,  hogy  mi 
üldöznénk, cenzúráznánk, bármi ilyennel próbálkoznánk. Azért kell ezt minden alkalommal 
visszautasítanom,  hogy ne  adjanak  a  szánkba  olyan  véleményt,  ami  közel  sincs  a  valódi 
véleményünkhöz. A másik megjegyzésem polgármester úrnak, hogy azt gondolom, szilárd 
meggyőződésem, hogy a Magyar Szocialista Párt egy demokratikus párt. Lehet, hogy valaki 
erről mást  gondol,  természetesen  szíve joga,  úgyhogy nem tartom ezt a fajta  párhuzamba 
állítást túl találónak. Azt viszont, amit én fölolvastam, azok Wass Albert saját szavai voltak. 
Nekem pontosan az a problémám, és itt nem egyszerűen egy versmondó versenyről van szó, 
esszéíró versenyről is, én azt gondolom, hogy ezek a mondatok, ezek a gondolatok, és most 
nem akarnám nagyon hosszan olvasni és folytatni azt az idézetet, amit elmondtam, azok nem 
helyesek,  hogyha  egy  önkormányzat  olyan  jelzést  ad,  hogy  ezeket  tanulmányozásra  és 
esszéírásra méltónak találja. Én egyébként nem minősítettem személyeket, leírt gondolatokat 
minősítettem,  és  azt  gondolom,  hogy  ezeket  a  mondatokat  elég  nehéz  másféle  módon 
minősíteni. Ennyiben szerettem volna csak reagálni, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  képviselő úr,  megszólíttattam a…, pont  ön mondta,  hogy vissza kell  utasítani 
minden olyat, ami nem hangzott el, én nem mondtam, hogy önök ma nem demokratikus párt. 
Azt mondtam, hogy egy elnyomó, diktatorikus párttal vállaltak jogutódságot, és az elmúlt 20 
évben egyetlen kongresszusi éneklésük előtt és után sem mondta ki a párt alkotmánya, hogy 
nem vállalunk jogutódságot,  pedig megtehette  volna ezer  és egy alkalommal.  Én nem azt 
állítottam,  hogy ma  nem úgy működnek,  hanem azt  mondtam,  hogy korábbi  szervezettel 
vállaltak jogközösséget és erkölcsi közösséget, amit a mai napig is megtartottak. A mai napig 
nem  terjesztette  elő  az  önök  kongresszusán  senki  azt,  hogy  eltelt  20  év,  most  már  ne 
vállaljunk jogközösséget, és erkölcsi közösséget végképp. Ezt a mai napig nem tették meg, és 
amíg nem teszik meg, tőlem ebben a teremben nem, de máshol fogják még ezt hallani egy 
párszor,  mert  nem  tartom  egy  szerencsés  dolognak,  és  azért  mondtam,  hogy  pont  önök 
szerintem ebben a témában óvatosabban nyilvánuljanak meg. Jakabfy Tamás képviselő úrnak 
adom meg a szót.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát az irodalmi vonatkozásokhoz sajnos sokat nem tudok 
hozzátenni, nem is nagyon szeretnék. Arra a tényre viszont szeretném fölhívni a figyelmet, 
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hogy,  és  nem  gondolom  azt,  hogy  ez  jól  van  így,  hogy  Wass  Albert  a  hivatalos 
irodalomtörténetben  gyakorlatilag  nem,  vagy  alig  szerepel,  például  az  iskolákban.  Én 
mondjuk ezt nem gondolom, hogy ez jól van így,  tehát énnekem az a véleményem,  hogy 
virágozzék  minden  virág,  tehát  semmi  kifogásom ellene,  hogyha  képviselő  asszonyok  és 
képviselő  urak  bármikor,  bármilyen  mennyiségben  Wass  Albertet  olvasnak.  Viszont  nem 
gondolom azt,  hogy ezt  a  kultúrpolitikai  kérdést  befolyásolnunk kellene  az önkormányzat 
szintjén.  Most,  amikor  itt  az  ülésnek  a  napirendjén  például  kisebbségi  önkormányzatok 
támogatásának  a  csökkentése  van,  én  sem  gondolom  azt,  hogy  közpénzt,  kerületi  pénzt 
kellene erre a célra allokálnunk. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonynak adom meg a szót.

Dr. Ferencz Orsolya
Köszönöm a szót,  ígérem, hogy rövid leszek, és én aztán a magam részéről gyakorlatilag 
vissza  is  vonulok  a  vitától  egész  egyszerűen  azért,  mert  úgy  érzem,  hogy  mindenki 
gyakorlatilag mindent elmondott, amit ebben az ügyben itt most el kellett mondania. Önöktől 
annyit szeretnék kérni, hogy miután egy olyan emberről beszélgetünk, akit gyakorlatilag több 
mint  fél  évszázadon  keresztül  kőkeményen  üldöztek,  a  hazája  földjére  lépni  többé  nem 
engedték,  és  ezt  az  üldöztetést  pontosan az  a…, bocsánat,  megkérném képviselőtársamat, 
hogy  én  sem  vágtam  az  ön  szavába,  és  másrészt  pedig  továbbra  is  fenntartom,  ne 
prejudikáljon. Azt szeretném kérni, hogy miután ez az ember gyakorlatilag abba halt bele, 
hogy az önök pártjának, vagy az önök politikai oldalának a regnálása alatt is még további 
üldöztetésben volt része, és a magyar állampolgárságát gyakorlatilag megtagadták tőle, talán 
nem kéne azt mondani, hogy Wass Albert nem volt üldözve. Wass Albertet nagyon keményen 
üldözték,  és egy nagyon konkrét,  jól  körülhatárolható politikai  oldal üldözte.  Ezért  én azt 
szeretném kérni, hogy akkor, ha önök ezzel vállalnak véleményközösséget, akkor ne kérjék ki 
maguknak azt, hogy ezt mások észreveszik. Úgyhogy én a magam részéről ennyit szerettem 
volna mondani. 

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőnek, Pintér Attila képviselő úrnak adom meg a szót.

Pintér Attila
Köszönöm szépen. Én azért  azt szeretném kérni a szocialista képviselőtársaimtól,  hogy az 
érem másik oldalát is ismerjék meg, és látogassanak el a Terror Házába, és ha önök állandóan 
fasisztáznak, náciznak, akkor menjenek el és nézzék meg, hogy az ’50-es években az önök 
pártja mit tett. Illetve gondolkodjanak el azon is, hogy a trianoni tragédiához mennyiben járult 
hozzá a Tanácsköztársaság léte,  akik azért  az önök elődpártjának,  a szellemi  előfutárának 
mindenképpen tekinthetők a bolsevikok. De visszatérve az előterjesztésre, a Kaiser képviselő 
úr  módosító  indítványát  befogadnám,  nagyon  jó  ötletnek  tartom,  hogy  akkor  mesét  is 
mondjanak a gyerekek. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Molnár György képviselő úrnak adom meg a szót.

Molnár György
Köszönöm szépen, csak néhány, és aztán most már többet nem fogok hozzászólni, mert a vita 
kezd egészen sajátos vonásokat ölteni. Polgármester úrnak említeném meg, hogy, bár értem 
én,  hogy nem föltétlenül  dolga,  hogy a  Szocialista  Párt  kongresszusait  nyomon  kövesse, 
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úgyhogy csak tájékoztatásul jegyzem meg a jegyzőkönyv kedvéért, hogy a Szocialista Párt 
több  kongresszusán  is  erkölcsileg  elhatárolódott  az  előző  rendszertől,  politikailag  is 
elhatárolódott  az  előző  rendszertől.  Nem  hiszem,  hogy  Wass  Albert  kapcsán  az  MSZP 
történetét kell megbeszélnünk. Ahogy itt a képviselő asszony önök pártjázott és önök politikai 
oldalázott, ezt nagyon határozottan visszautasítom. Azt gondolom, hogy az én pártomnak az 
égvilágon semmi köze nincsen Ceausescu politikai oldalához. Természetesen erről lehet mást 
gondolni, de erre a színvonalra nem szeretnék most már lesüllyedni. Én azt gondolom, hogy 
ne egymást minősítsük, hanem az előterjesztésről és annak a környezetéről beszéljünk. De azt 
gondolom, hogy elmondtuk ennek kapcsán most már a véleményünket. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Kérném, hogy küldjenek meghívót ezentúl mindig, és akkor naprakészebb leszek 
az ott elhangzottak tekintetében. Nincs több hozzászóló a kultúrkampfhoz, a vitát lezárom. A 
Kaiser úr módosítójának a tekintetében nem kell szavaznunk, hiszen az előterjesztő befogadta. 
Viszont az eredeti határozati javaslatban a február 16-ai dátum április 11-eire változik meg, 
ekképpen  terjesztem  elő  a  határozati  javaslatot.  Milyen  igaza  van  a  képviselő  úrnak, 
mégiscsak két módosítóról szavazunk. Időben először akkor is Pintér Attila előterjesztő tette a 
módosítását,  és  kérném,  hogy  az  időpont  tekintetében  szavazzunk  először,  és  utána  a 
Komássy Ákos képviselő úr által tett módosítóról. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
17/2011. (I. 19.) 13 IGEN 2 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  gyerekek  színvonalas  felkészülésének  biztosítása 
érdekében módosítja a határozati javaslatban szereplő időpontokat; 2011. április 8-ig zajlanak 
a  versenyek,  az  emlékműsor  pedig  április  11-én,  a  Magyar  Költészet  Napján  kerül 
megrendezésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
13 igen,  2  nem,  2  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  És  most  Komássy Ákos 
képviselő  úrnak a  módosítójáról,  mely  szerint  ne  Wass  Albertről,  hanem az  előterjesztés 
ugyanígy maradjon,  csak Wass Albert  helyére  Radnótit  illesszük be már  ebben az évben. 
Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
18/2011. (I. 19.) 4 IGEN   7 NEM  6 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos módosító indítványát, mely  
szerint a versmondó és esszéíró pályázat témája Radnóti Miklós és az ő életműve legyen. 
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Dr. Kocsis Máté
4 igen, 7 nem, 6 tartózkodással a Képviselő-testület elutasította. Végül a határozati javaslat 
végszavazása.  A  4  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített  szótöbbség  szükséges, 
kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
19/2011. (I. 19.) 12 IGEN 4 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  vers-,  mesemondó  és  esszéíró  pályázatot  hirdet  minden  kerületi  fenntartású  általános 
iskolában, Wass Albert élete és versei témában.

2. elfogadja a határozat 1. mellékletét képező programtervet és a program költségvetését.

3. felkéri a polgármestert a 2011. április 11-i Wass Albert emlékműsorhoz kapcsolódó és a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződések aláírására.

4. a határozatban foglaltak fedezete - bruttó 200.000 Ft - az átmeneti gazdálkodásról szóló 
52/2010.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelete  1§  (2)  bekezdés  szerint  a  11202-es  címen 
biztosított,  melyből  finanszírozásra  kerülnek  a  határozat  1.  számú  mellékletében  szereplő 
kiadások.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 11.

A  19/2011.  (I.  19.)  számú  határozat  mellékleteit  a  jegyzőkönyv  2/1.  és  2/2.  számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
12 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

Napirend 6/4. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Roma Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntés 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-
e  kiegészítése?  Nincs  kiegészítés.  A  napirendi  pont  vitáját  megnyitom,  kérdések, 
hozzászólások.  Molnár  György  képviselő  úrnak  adom meg  a  szót,  utána  pedig  ügyrendi 
szavazás lesz, mert Csorba igazgató úr jelezte hozzászólási szándékát. Képviselő úr átengedi 
az  elsőkénti  hozzászólás  jogát,  ekképpen  ügyrendi  szavazás  következik.  Megkérdezem 
önöket, megadják-e a szót Csorba Zoltán igazgató úrnak, kérem, szavazzanak.

31



SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
20/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felszólalási jogot ad Csorba Zoltánnak, a Józsefvárosi 
Roma Szolgálat igazgatójának.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület egyhangúan támogatta. Megadom a szót 
Csorba igazgató úrnak, parancsoljon.

Csorba Zoltán
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt hölgyeim és uraim, a Roma Szolgálat 
vezetője  vagyok  és  elmondhatom,  hogy  a  szülőatyja.  Ezzel  párhuzamosan 
neveléstudományban egyetemi adjunktus, tehát a szakmai legitimációm és a kompetenciám az 
ugyan  megkérdőjelezhető,  de  talán  elfogadják.  Nem  új  ez  a  helyzet,  mert  az  előző  két 
ciklusban volt SZDSZ-es polgármester úr minden évben meg akarta szüntetni az intézményt. 
Indoklásában  minden  megjelent,  a  gazdaságitól  kezdve  a  pedagógiai  érvekig.  Azokat  a 
kezdeményezéseket  akkor  a  FIDESZ  rendszeresen  visszaverte,  alapvetően  azzal  a 
hivatkozással, hogy egy olyan településen, mint a Józsefváros, nem lehet pénzre hivatkozni. 
Különösen akkor, hogyha ilyen nehéz helyzetben vannak az itt élő cigányok, és ha már egy-
két diákot sikerül segíteni, akkor már megérte. Évente nem egy, hanem 60-70 diákot segítünk 
stabilan,  mindegyik  befejezi  a  tanulmányait.  Soha  nem  kerültünk  összeütközésbe  a 
törvénnyel, nem voltak nálunk botrányok, és ami nagyon fontos, a Roma Szolgálatban soha 
nem volt  drog.  Szeretném megköszönni  a  polgármester  úrnak,  dr.  Kocsis  Máténak,  hogy 
eddig hagyta dolgozni az intézményt,  azoknak a képviselőknek, akik az előző ciklusban is 
képviselők voltak, és, hogy 2 évvel ezelőtt bizalmat kaptam, mert akkor 5 évre neveztek ki. 
Az indoklás alapvetően az, hogy párhuzamosan látnak el intézmények ugyanolyan feladatot, 
mint mi. Nem minősítenék és nem prejudikálnék intézményeket, ugye a Kesztyűgyárról van 
szó alapvetően, hogy az vinné tovább a feladatokat. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy 2 
évvel  ezelőtt  a  testület  úgy  döntött,  hogy  a  Kesztyűgyárral  közösen  dolgozzon  a  Roma 
Szolgálat.  Akkor még gyakorlatilag épült  az épület,  az intézmény,  az akkori  vezető eljött, 
elkérte a Roma Szolgálat dokumentumait, aztán nem lett együttműködés, viszont kísértetiesen 
hasonló  feladatokat  lát  el  a  Kesztyűgyár,  mint  a  Roma Szolgálat.  Többször  írtak  nekünk 
levelet,  hogy küldjünk  korrepetálni  gyerekeket,  miközben  mi  is  ezt  csináljuk.  Egy évvel 
ezelőtt az Oktatási Bizottság ülésén ezt Benga-Oláh Tibor úr, a Roma Önkormányzat elnöke 
nagyon keményen minősítette ezt a stílust, ez megtalálható az akkori hanganyagokon és az 
akkori írásban. Nem feltételezem, hogy nem tudták kitalálni azt, amit mi, de az vitathatatlan, 
hogy  ezt  a  tevékenységet  már  10  évvel  előbb  csinálta  a  Roma  Szolgálat.  Azon  lehet 
vitatkozni,  hogy  hogyan,  milyen  minőségben,  de  tény  az,  hogy  külföldi  diákok  jönnek 
hozzánk terepgyakorlatra.  De mi a  lényeg,  tisztelt  képviselők? Tessenek megnézni,  és azt 
gondolom,  hogy  ez  mellett  kerületi  cigányemberként  sem  mehetek  el,  nagyon  szívesen 
körbeadom, hogy hogyan látja a Kesztyűgyár  a kerületi  cigánygyerekeket.  A Mátyás téren 
vannak  lefényképezve  boxállásban,  felülről  és  egy  elég  kemény  pozícióban.  Nem  kell 
minősítenem azt, hogy ez alkalmas az előítéletek gerjesztésére, sőt aktívan stabilan tartja ezt. 
Ha  Soós  úr  nem  ért  vele  egyet,  akkor  nyugodtan  fejtse  ki.  Mi  nem  így  látjuk  a 
cigánygyerekeket, mi úgy is látjuk a cigánygyerekeket, hogy könyvet olvasnak a kezükben, 
esetleg be akarnak kerülni a Pázmányra, a SOTÉ-ra. És ehhez volt, ehhez még egyelőre út a 
Roma  Szolgálat.  Tehát  azt  mondanám  önöknek,  hogy  lehet  minősíteni  az  intézményt, 
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jogukban  áll,  de  ezek  a  gyerekek  a  tanulás  és  munka  értékeit  sajátítják  el  a  Roma 
Szolgálatban,  és  nem  azt,  hogy  hogyan  kell  drogozni,  hogyan  kell  a  számítógépen 
haszontalanul eltölteni az időt, hanem érettségit szereznek, tisztelt hölgyeim, uraim, főiskolára 
mennek.  Ebben  az  évben,  most  éppen  5  gyerekünk  készül  érettségire,  ebből  egy  az 
orvostudományi egyetemre készül. Tessenek elképzelni azt, hogy áprilisban szüntetik meg az 
intézményt,  hogy milyen pszichikai trauma lesz esetleg ez a gyerekeknek. De hát ez is az 
önök döntése, hogyha azt mondják, hogy meg kell szüntetni, és azt mondják, hogy erre nincs 
pénz,  akkor  az  teljesen  elfogadható,  de  mondjuk  nem  szerencsés  olyan  elméletekre 
hivatkozni,  hogy  az  intézmény  szegregál.  A  következő  miatt  nem,  mert  pont  nem 
szegregálunk, ugyanis arról van szó, hogy nappali intézményekbe, általános intézményekbe 
járnak a gyerekeink. Ez azt jelenti, hogy délután segítjük elő a nappali integrációjukat. Tehát 
ennyit  nagyon  röviden  a  Roma  Szolgálat  munkájáról.  Azt  gondolom,  hogy  nemcsak 
anyagiakról  döntenek,  hanem  életutakról  is.  Nagyon  kíváncsian  várom  a  helyi  Roma 
Önkormányzat állásfoglalását ebben az ügyben, az önök döntése. A helyzet kicsit groteszk, 
azt  gondolom,  mert  a  miniszterelnök  úr  arról  beszélt,  hogy  az  unió  egyik  legfontosabb 
programja lesz a roma projekt, és több 10 millió eurót szánnak erre a programra, és hát ebben 
az  időszakban  zárnak  be  esetlegesen  önök  egy  roma  intézményt.  Szeretném  felhívni  a 
figyelmüket, hogy a fővárosban kettő roma intézmény van, abból mi vagyunk az egyik. Egy 
biztos, a Roma Szolgálatban minden fillér a cigánygyerekekre lett költve, és köszönöm, hogy 
meghallgattak.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak. 

Molnár György
Köszönöm szépen a szót. Először az előterjesztésről, amiből sajnos meglehetősen kevés dolog 
derül ki. Semmiféle adatot, sem költségekről, sem a Roma Szolgálat által ellátottakról, az ő 
ügyfélköréről nem tartalmaz, így nagyon nehéz megalapozott döntést hozni. Az az álláspont, 
ami  párhuzamosságok  megszüntetéséről  beszél,  szintén  nincs  alátámasztva  az 
előterjesztésben. Ugye fölhívom a figyelmet, hogy a megemlített Lakatos Menyhért ÁMK, 
hát  most  fogjuk átszervezni,  tehát,  hogy ott  ilyen  feladat  el  lesz-e látva,  arról  fogalmunk 
sincsen,  és  a  Kesztyűgyár  nemrég  elfogadott  üzleti  tervében  sincs  ez  a  tevékenységi  kör 
megemlítve. Azt gondolom, hogy ez összekötve a jogutód nélküli megszüntetéssel, számomra 
egyértelműen arra utal, hogy itt egy nagyon fontos feladat lesz a jövőben rosszabbul ellátva. 
Miért  fontos  ez  a  feladat?  Rengeteg  kutatás  bizonyítja,  hogy  Magyarországon  a  roma 
gyerekek aránya a felsőfokú és az érettségit adó középfokú képzésben rendkívül alacsony. Itt 
különböző ökonometriai becslések, de azt becsülték, hogy egy roma gyerek esélye arra, hogy 
egyetemre  kerüljön,  az  egy  ezred  része  annak,  hogy  egy  nem  roma  gyerek  egyetemre 
kerüljön. Tehát mindazok az intézmények, amelyek a továbbtanulást segítik elő, végtelenül 
fontosak, és a társadalmi integráció szempontjából fölbecsülhetetlenek, különösen egy olyan 
kerületben, ahol magas a roma lakosság aránya. Tehát itt egy rendkívül fontos tevékenységről 
van szó, és ebben a tevékenységben a Roma Szolgálat régóta és elismerten működik. Tehát 
ezek között a keretek között nyilván ésszerű átszervezésre van lehetőség és szükség is lehet 
rá, de hát ez az előterjesztés semmilyen alapot nem ad arra, hogy itt most egy ilyenfajta, a 
feladatot jobban ellátó átszervezésre kerülne sor. Tehát ezt az előterjesztést semmiképp nem 
tudjuk elfogadni. Van még egy motívum, ami a megszüntetés napját, az április 14-ét érinti.  
Hát megint, hogy egy nappal előbb ez most túl korán lett volna, vagy egy nappal utána már túl 
késő? Tehát, hogy ha már megszüntetés, azt az időpontot, amikor a most ott tanulók felvételi 
vizsgákat  tesznek,  meg esetlegesen érettségiznek,  vagy egyéb  vizsgákat  tesznek,  hogy ezt 
miért nem lehet megvárni? Ez aztán végképp rejtélyes a számomra, hogy mi az az ok, ami ezt  
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a rapid megszüntetést teszi szükségessé. Úgyhogy erre szeretnék azért külön választ kapni. És 
hát természetesen én is kíváncsian várom a Roma Kisebbségi Önkormányzat álláspontját is 
ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Balogh István képviselő úrnak, parancsoljon.

Balogh István
Köszönöm szépen a szót. Kezdjük azzal, hogy ha már szóba került az integráció,  talán az 
egyik  legfontosabb  alappillére,  hogy  önmagában  az  integráció  sikeres  legyen,  hogy 
megszüntetünk  minden  olyan  szegregációt  az  élet  különböző  hétköznapjain,  amely  ennek 
gátat vethet. Önmagában sajnálatos, hogy intézményi szinten működik a szegregáció, még ha 
azt  mondjuk,  adott  esetben  Roma  Szolgálatnak  is  hívjuk.  És  akkor  ezzel  kapcsolatban 
mindjárt  egy  ellentmondást  is  azonnal  föl  kell,  hogy  oldjunk.  Ha  abban  közös  az 
egyetértésünk,  hogy  a  szegregációt,  amely  gátja  egyébként  a  társadalmi  felzárkózásnak, 
integrációnak, számoljuk föl, akkor nem értem, hogy miért  kell tíz körömmel ragaszkodni 
egyébként egy szegregált intézményhez, amely úgy tűnik, az eredményességét tekintve is az 
elmúl években olyan komoly áttörést, sikereket mégsem tudott produkálni. Hadd ajánljak a 
figyelmükbe, képviselőtársaim, Józsefváros újságból egy cikket, ez éppen most jelent meg, 
talán  elkerülte  a  figyelmüket.  Pályázatot  nyert  az  önkormányzat,  de  az  igazi  nyertesek  a 
gyerekek. És a hangsúly a gyerekeken van. Nem roma gyerekeken, nem magyar gyerekeken, 
nem szerb, horvát és hasonló nemzetiségű gyerekeken, hanem azokon a gyerekeken, akik az 
élet különböző területén hátrányt szenvednek, ezeket nem szabad a jövőben külön kezelnünk. 
Abban eltökéltek vagyunk, hogy ha fölszámoljuk a szegregált intézményeket, és a fejekben 
rendet tudunk tenni azzal kapcsolatban, hogy nem teszünk különbséget leszakadt rétegben, a 
szegénység az nem szegregáció kérdése, az egy állapot kérdése, amely ellen küzdenünk kell. 
Küzdeni  pedig  csak  úgy  tudunk,  ha  a  szegregáció  mindenféle  formájának  hadat  tudunk 
üzenni.  Az egyik hadüzenet ebben a tekintetben az,  hogy Józsefváros nem engedheti  meg 
magának  azt  a  luxust,  hogy  miközben  egy  fontos  feladatot  tűz  ki  maga  elé,  akkor  azt 
mondjuk,  hogy  igenis  legyenek  szegregált  háttérintézmények.  Egy  olyan  eredményes 
munkára  tesszük föl  és tettük  föl  ősszel  az eskünket,  amelynek  afelé  kell  mutatnia,  hogy 
mindenkinek közösen kell  azon dolgoznia,  hogy ebben egy eredményes munka legyen.  Itt 
megszólalt  a  Roma  Szolgálatnak  a  vezetője,  példaként  említette,  hogy  külföldi 
terepgyakorlatra járnak hozzájuk. Higgye el, igazgató úr, járnak terepgyakorlatra hivatalokba, 
közhivatalokba is, és ott pedig el vannak csodálkozva, hogy a romák miért vannak ennyire 
leszakadva.  Az  nem  mérvadó  önmagában,  hogy  mit  mondanak  a  külföldiek,  ezzel  mi 
szembesülünk itt, idehaza, különösen Józsefvárosban. Április 15-e a határidő, arra szeretném 
kérni  a  Képviselő-testületet,  különösen  polgármester  urat,  hogy  ez  ideig  nyissa  meg  a 
lehetőségét annak, hogy egy sokkal jobb alternatíva jöjjön létre a Roma Szolgálattal szemben. 
Egy olyan alternatíva, amely egy tanácsadó testületet hoz létre, amelyben önök is, mi is itt a 
másik oldalon, képviselők,  illetve a szakma legjobbjai vesznek részt. Egy olyan tanácsadó 
testület,  amely  képes  lehet  arra,  hogy  konkrét  programokat  tudjon  kidolgozni,  a 
háttérintézmények  párhuzamosságát  megszüntetve.  Vannak  párhuzamosságok,  tessék  egy 
kicsit jobban konzultálni az intézményvezetőkkel. Szinkronba kell hozni azokat a munkákat, 
amellyel  egy  egységes  integrációt,  ha  úgy  tetszik,  társadalmi  felzárkóztatást  tudunk 
létrehozni.  Önöket pedig arra kérem,  hogy szakítsanak azzal  a korábbi rossz gyakorlattal, 
hogy ebből nem veszik ki a munkájukat.  Merjenek. Merjenek javaslatot tenni,  akármilyen 
formában,  akár javaslattal  arra,  hogy milyen eszközökkel  tudjuk a szegregációt  tompítani, 
vagy végleg megszüntetni. Köszönöm.
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Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót.

Jakabfy Tamás
Köszönöm  a  szót.  Hát  úgy  gondolom,  hogy  képviselőtársam  a  szegregációt  egy  kicsit 
összekeveri a pozitív diszkriminációval. Tehát ez az intézmény szerintem nem szegregációt, 
hanem pozitív  diszkriminációt  folytat.  Tehát  ezek  a  gyerekek  napközben  nem szegregált 
intézménybe  járnak  iskolába,  ami  mondjuk  az  igazgató  úr  hozzászólásából  kitűnt.  Az  a 
problémám  ezzel  az  előterjesztővel,  bocsánatot  kérek,  az  előterjesztéssel,  hogy  hát  igen 
ügyesen  kell  a  sorok  között  olvasni,  hogy  az  ember  az  okokat  feltárja,  mert  hát 
tulajdonképpen azok nincsenek leírva. Az van leírva az előterjesztésben, hogy gazdasági okok 
vannak a  háttérben,  miközben  itt  például  a  vitában  alig  beszél  valaki  gazdasági  okokról. 
Beszélnek szegregációról, beszélnek szakmai okokról. Én tisztelettel megkértem a bizottsági 
ülésen  az  ügyosztályvezetőt,  akit  ott  válaszadásra  kijelöltek,  hogy  mondja  meg,  miféle 
szakmai indokok vannak az intézmény bezárására, vagy pedig mondja ki azt, hogy nincsenek 
ilyenek. Ezt szeretném megkérni most is, hát az előterjesztőtől. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Mielőtt megadom a szót az előterjesztőnek válaszadásra, Molnár képviselő úrnak egy kérdése 
megválaszolatlanul  maradt  szerintem,  hogy miért  április  14-e.  És  erre  viszont  dr.  Mészár 
Erika aljegyző asszonyt kérném meg, hogy válaszoljon.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm  a  szót,  elnök  úr.  Képviselő  úrnak  mondom,  hogy  a  kötelező  egyeztetések 
lefolytatása miatt került az április 14-e meghatározásra. Amint az előterjesztés is tartalmazza, 
a  végső  döntés  meghozatala  előtt,  és  itt  szeretném  felhívni  a  tisztelt  Képviselő-testület 
figyelmét  arra,  hogy  szándéknyilatkozatot  tesz,  és  nem  végső  döntést  hoz  meg  a  mai 
képviselő-testületi ülésen. Tehát a végső döntés meghozatala előtt kötelező egyeztetést kell 
folytatni,  amit  30  nappal  előtte  be  is  kell  szerezni,  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium 
miniszterének véleményét  ki kell  kérni az intézmény megszüntetésével kapcsolatban. Ezen 
kívül elhangzott már, hogy a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is be kell szerezni, tehát 
ezért ezt az időpontot tűztük ki. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy  képviselő  úr  kérdésére  megadom  a  szót  válaszadás  céljából  Sántha  Péterné 
alpolgármester asszonynak, parancsoljon.

Sántha Péterné
Köszönöm a szót, polgármester úr. Egyébként is megnyomtam a gombot, mert úgy éreztem, 
hogy személyes érintettség okán is meg kell szólalnom, ugyanis tévedésből azt mondta, hogy 
az  előterjesztővel  baja  van.  Semmi  gond,  értettem  a  botlást.  Szeretnék  megnyugtatni 
mindenkit, hogy Józsefváros ebben a helyzetben, amilyen helyzetben van, hogy tudniillik a 
roma lakosság száma ilyen arányú, nem is a Magyar Értelmező Szótár szerinti kifejezéseket 
kell elsősorban helyretenni, hogy mi a szegregáció, mi az integráció, sőt ma már inkább a 
harmonizáció  kifejezést  szeretjük használni  a roma felzárkóztatásban,  tehát  mindenképpen 
szeretnénk foglalkozni és valóban gazdasági okai is vannak, a Kesztyűgyár igenis rendelkezik 
ezekkel a jogosítványokkal, és a Kesztyűgyár mindenképpen átvállalja ezeket a feladatokat. 
Ott átláthatóbban, ráláthatóbban, ellenőrizhetőbben fogja ezt a tevékenységet végezni, amit a 
Roma Szolgálat eddig végzett, és arról szó sincs, hogy az ottani közalkalmazottak, az eddig 
kiválóan dolgozó pedagógusok nem fogják folytatni  a munkájukat,  hiszen ez egyeztetések 
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kérdése,  hogy ők  átkerüljenek  a  Kesztyűgyárba.  Ilyenformán  a  felzárkóztatásban,  vagy  a 
kiemelt foglalkoztatásban részesülőknél sem okoz törést az, hogy nem a Déri Miksa utca 3-
ban,  hanem a  csodálatosan  felújított  Mátyás  tér  oldalában,  a  Kesztyűgyár  intézményének 
termeiben vesznek részt a foglalkozásokon. Köszönöm, egyelőre ennyi.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Révész Márta képviselő asszonynak, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Egy picikét visszamenőleg azt szeretném elmondani, hogy a Roma 
Szolgálattal  kapcsolatban  eddig  a  kerületben  működő,  romákat  képviselő  szervezetek  és 
képviselők mindig azt hangsúlyozták, hogy a Roma Szolgálatra szükség van, tehát, hogy ez 
így jó és így hasznos. Most éppen ezért  én azt elhiszem, vagy el tudom fogadni, én nem 
merném  azt  mondani,  hogy  kívülről  meg  tudnám  ítélni,  vagy  meg  merném  ítélni,  hogy 
számukra mi a helyes és mi a célszerű, mi az, ami az integrációt, mi az, ami a felzárkóztatást,  
mi az, ami a tanulmányi eredményeik javítását jobban segíti. Ha azt mondják, hogy mostantól 
kezdve az segíti jobban, hogy ha a Kesztyűgyárba többen fognak járni, mert itt arról is volt 
szó, hogy párhuzamos ellátás van, azt egészen nem értettem, mert az azt jelenti, hogy a gyerek 
ide is jár meg oda is jár, vagy a fele ide jár, a másik fele meg oda jár, ezt pontosan nem értem,  
de elfogadom, hogy nyilván a Kesztyűgyárban is vannak olyan oktatók, pedagógusok, akik a 
középiskolást  ugyanúgy oktatni  tudják,  és felkészítik  érettségire,  illetve  a  felvételire,  mint 
ahogy itt a Dériben felkészítették őket. Ezzel nem gondolom, hogy probléma van, nyilván 
majd fogunk kapni erről egy tájékoztatást, ami ebben meg fog bennünket nyugtatni. Engem 
egy kicsit az azért zavar, hogy abban az esetben, hogyha gazdasági oka van annak, hogy ezt 
megszüntetjük, és most alpolgármester asszony mondta, hogy a közalkalmazottak egy része 
átkerülhet  a  Kesztyűgyárba,  akkor  valami  módon,  úgy  tűnik,  hogy  a  költségvetési 
kiadásainknak egy része lesz az, amelyik megtérül, gondolom azzal, hogy a Déri felszabadul, 
és annak a dologi kiadásait nem kell majd állnunk. Én azt szeretném kérni, hogy ezt nézzük 
már végig pontosan, hogy mit jelent ez a párhuzamosság, mit jelent az, hogy ennyi gyerek 
innentől kezdve nem a Déribe fog járni, hanem a Mátyás térre. És nagyon kérem, fontoljuk 
meg, nem lehetne-e mégis, nem lenne-e bölcsebb, ha a tanév végeztével szűnne meg ez az 
intézmény,  és addig a gyerekek nyugodtan járhatnak oda arra a helyre és azokhoz, akiket 
megszoktak, akik ismerik őket, a képességeiket és a tudásukat is. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslatot teszek, Csorba igazgató úr ismét jelezte hozzászólási szándékát. Kérem, e 
tárgyban szavazzanak a tisztelt képviselők most.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
21/2011. (I. 19.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy ismételten  felszólalási  jogot  ad  Csorba Zoltánnak,  a 
Józsefvárosi Roma Szolgálat igazgatójának.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület hozzájárult, megadom a szót az igazgató 
úrnak, parancsoljon.
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Csorba Zoltán
Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület és tisztelt hölgyek és urak, nekem 14 
évem  van  a  Roma  Szolgálatban,  de  a  történet  nem  rólam  szól.  Minden  további  nélkül 
megszüntethetik, lehet szakmai vitákat folytatni arról, hogy jól működik az intézmény, rosszul 
működik az intézmény, azt azonban a kollégáim nevében kérem ki mindenképpen, hogy úgy 
minősítsük az intézményt, hogy egyszer nem voltunk ott, és azt állítja a képviselő úr, hogy 
nem volt hatékony a munka. Nagyon jó lenne, hogyha akkor elmondaná, hogy mire alapozza 
ezt a feltételezését, milyen statisztikákra. Ezt állította a képviselő úr. És végezetül még egy 
picit hadd tanárkodjak önöknek, és akkor utána nem fogok hozzászólni, és további sok sikert 
kívánok a munkájukhoz. Csak úgy tanulságképpen, tehát az előítélet  az egy olyan negatív 
attitűd, amely téves, vagy általánosításokon alapul, de én nem ezt a részét szoktam vizsgálni, 
meg tanítani, hanem azt, hogy aki mondjuk az elnyomásban él az előítélet alatt, az hogyan 
viselkedik. És nagyon érdekes, hogy Allport hogyan közelíti meg, vagy a saját csoportjához 
fordul, vagy a saját csoport ellen fordul. Erre a szakmai zsargon két kifejezést használ, az 
egyik  a  kápó  effektus,  a  másik  pedig  a  Brutus  effektus.  Nagyon  szépen  köszönöm  a 
figyelmüket, hogy meghallgattak.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm  szépen.  Tisztelt  igazgató  úr,  nem  feladatom,  hogy  a  képviselőket  egyenként 
megvédjem, de a képviselő az álláspontját szabadon alakítja ki. Jelzem, hogy ma döntöttünk a 
Leonardo da Vinci utca 41. számról is, én még soha nem jártam ott, és van róla véleményem, 
és  ismerem  az  egész  ügyet.  Úgyhogy  a  Képviselő-testület  tagjainak  hagyjuk  meg  a  vita 
lehetőségét  és  a  döntés  szabadságát  az  alkotmányunk  és  a  demokrácia  alapelveinek  a 
figyelembe vételével, és megkérném mind a képviselőket, mind az egyéb hozzászólókat, hogy 
az ezirányú személyes megjegyzéseiket a jövőben kerüljék, és megkérném, hogyha Balogh 
képviselő úr emiatt jelentkezett be, akkor ne folytassuk az ebbeli vitát, ha más miatt, akkor 
természetesen erre lehetősége és joga van. Megadom a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót, most megpróbálok egy kicsit jobban ragozni. Az előterjesztőhöz elhangzott 
egy kérdésem az  előbbi  hozzászólásomban,  ezt  most  szeretném megismételni,  mert  azóta 
alpolgármester  asszony  hozzászólásában  erre  nem  adott  választ.  Az  volt  a  kérdés,  hogy 
szakmai indok, vagy szakmai indokok vannak-e az intézmény megszüntetésére, vagy pedig ki 
lehet mondani, hogy ilyen indokok nincsenek? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Ha megengedik,  akkor  én  válaszolok  erre  a  kérdésre,  már  csak  azért  is,  mert  elkezdtük 
ismételni  önmagunkat,  amiben  némi  obstruktív  szándékot  érzek,  de  rendben  van.  Az 
előterjesztésben,  én  ahogy  elolvastam,  számomra  azért  világossá  vált.  Amit  képviselő  úr 
elmondott a szegregáció kapcsán az is igaz, de most akkor, mint a költségvetés benyújtásáért 
felelős képviselő-testületi tag, hadd mondjam el, hogy vannak gazdasági szempontok ebben. 
Azzal  egyébként,  hogy  a  Roma  Szolgálatban  dolgozó  pedagógusok,  ha  akaratukkal 
megegyező, akkor kapnának lehetőséget esetleg a Kesztyűgyár Közösségi Házban is további 
munkálkodásra, azzal együtt is egyébként gazdaságos döntés az önkormányzat szempontjából 
egy  telephellyel  kevesebb  intézményt  fenntartani.  Itt  egyébként  kijavítanám  Molnár 
képviselőtársamat, a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjában, üzleti tervében szerepelnek 
ezek  a  feladatok,  bár  képviselő  úr  ennek  az  ellenkezőjét  állította.  És  hadd  védjem  meg 
szeretett kerületünket, budapesti önkormányzatok közül mi költünk a legtöbbet roma ügyre, 
hogyha mindent egybe számítunk. És ezt a pénzt sem ettől az ügytől vonjuk el pusztán, és 
talán most így akkor a szakmai indokokat is kifejthetjük, pusztán nem így fogjuk címezni. És 
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ami elhangzott, hogy a gyerekek a nyertesek, én azzal azért érzelmi alapon azonosulni tudok, 
hogyha nem roma és nem roma gyerekekre osztjuk a kerület  oktatási,  képzési  rendszerét, 
azzal együtt, és ezt kötelességem elmondani, hogy egyébként nem a Roma Szolgálat közel 
másfél  évtizedes  munkájának  a  becsmérléséről  van  szó,  pusztán  egy  párhuzamos 
feladatellátás megszüntetéséről, egy szegregációs jelenségnek a felszámolásáról és gazdasági 
alapú döntésről  egyaránt.  Szerintem ez a  három fő ok,  emellett  egyébként  számos  érv és 
ellenérv is felhozható. Nyilván egy más gazdasági helyzetben nem lenne ilyen erős annak az 
érvrendszere,  hogy a Roma Szolgálat  működését,  nem is  mondom,  hogy szüntessük meg, 
integráljuk  be  egy  másik,  ugyanilyen  profilú  intézménybe.  Az,  hogy  egyébként  melyik 
intézmény látja, vagy látta el eddig hatékonyabban és színvonalasabban ezt a feladatot, az vita 
tárgya lehet, azzal együtt, hogy a Kesztyűgyárnak nem volt még annyi ideje bizonyítani, mint  
a Roma Szolgálatnak, hiszen jóval később jött létre. Tehát azért az ott dolgozóknak is adjuk 
meg az esélyt, hogy el tudják ezt látni. Én egyébként abban bízom, hogy a Roma Szolgálat 
nem  feltétlenül  a  megszűnés  élményét  fogja  átélni,  hanem  inkább  a  munkájuknak  a 
Kesztyűgyárba való integrálódását, mint ahogy erről egyébként igazgató úrral előzetesen már 
egyeztettem. Ebben még nincs álláspontja sem neki, sem az ott dolgozóknak, sem nekem, de 
ez  a  kapu  nyitva  van  számukra.  Még  egyszer  mondom,  nem  a  Roma  Szolgálat  eddigi 
tevékenységének a kritikája a bezárás ténye,  az indokait pedig az iméntiekben igyekeztem 
összefoglalni. Nem akartam elvenni alpolgármester asszonytól a válaszadás lehetőségét, mint 
előterjesztőtől.  Kíván alpolgármester  asszony valamit  hozzáfűzni? Nem. Jó. Balogh István 
képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Balogh István
Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Az eredményességet tekintve valóban nem a Roma 
Szolgálat  elmúlt  tizenvalahány évét minősítve,  de számomra, ha az a fogalom kerül elém, 
hogy mit  is  jelent  az  eredményesség  mondjuk  a  felzárkóztatásban,  azt  nem középiskolás 
fokon szokás mérni,  főleg a romák tekintetében. Ha alapvetően azt nézzük, hogy a Roma 
Szolgálat diplomához, érettségihez segíti hozzá az odajárókat, olykor kerületen kívül élőket, 
hallani ilyen információkat, de ne vesszünk el a részletekben, önmagában, ha felzárkóztatást 
nézünk,  az  nem pusztán  csak  oktatásra  szűkül  le.  Ebben  van némi  fogalomzavar,  ezeket 
rakjuk minél előbb rendbe a fejekben. Illetve azt mondom, hogy ha eredményességet akarunk 
elérni,  az  nálunk nem középiskolás  fokon kezdődik  el,  hanem azt  mondjuk,  hogy 3 éves 
kortól, óvodai kortól egészen addig végigkíséri Józsefváros a fejlődésüket, a felzárkózásukat, 
amíg munkához nem tudnak jutni, akár diplomát is megszerezni. Ez egy eredményesség, és 
azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy egy ilyen program megalkotásában legyenek partnerek 
azzal, önöket is, hogy megszavazzák az előterjesztést. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm  szépen.  Szeretnék,  miután  a  véleményemet  már  elmondtam,  és  majd  Balogh 
képviselő úrral külön elvitatkozok a fejekben való rendről, meg hogy mit hova kell ebből a 
szempontból  melyik  polcba  és  melyik  kategóriába  sorolni,  de  most  a  Képviselő-testületet 
megkímélem ettől. Amit viszont, és azt gondolom, hogy a vita annyiban hasznos volt, hogy 
hát most  a vitában elhangzott,  jövőre utaló megjegyzések messze-messze  túlmentek azon, 
mint  ami  az  előterjesztésben  le  van  írva,  azt  gondolom,  hogy  akkor  ezt  célszerű  lenne 
határozati formában is rögzíteni. Az egyik kérdéskör a Kesztyűgyár üzleti terve, ugye nagyon 
nehéz sajnos, ez egy technikai megjegyzés, de miután ezek az előterjesztések képként vannak 
fölvive,  nem  kereshetők  benne  szövegrészek,  én  bizony  az  elmúlt  időszakról  való 

38



beszámoláson kívül nem találtam benn utalást arra, hogy az idei évre vonatkozó üzleti tervben 
ezzel  a  kérdéskörrel  akarnának foglalkozni.  Lehet,  hogy ügyetlen  voltam és  nem találtam 
meg, de csak a múltbeli beszámolóban leltem föl ezt a passzust. De azt gondolom, és ha jól 
értem,  akkor  tisztán  gazdaságossági  szempontok  merülnek  föl,  akkor  egy  ilyen 
megszüntetéssel  párhuzamosan  mindenféleképpen  ki  kéne  tűznie  határozati  formában  a 
Képviselő-testületnek határidőt arra nézve, hogy ezt a feladatellátást a Kesztyűgyár tekintse 
át.  Szerintem  célszerű  lenne  akkor  arról  is  intézkedni,  hogy  a  következő  költségvetés 
tervezéskor, hogy ennek a forrásai álljanak rendelkezésre. És ugye itt még a dolgozókról sem 
esett szó, tehát, hogyha szándéknyilatkozatról beszélünk, mint ahogy elhangzott, akkor azt a 
szándékot  is  ki  kell  fejezni,  hogy ezt  a tevékenységet  folytatni  kívánjuk,  a  tevékenységet 
ellátók munkájára, szakértelmére, tehetségére számítunk, és így tovább. Tehát azt gondolom, 
hogy ebben az esetben egy egészen más helyzet  áll elő, és azt gondolom egyébként,  mert 
ugye, ha jól értem, akkor nem szakmai szempontok merülnek itt föl, én azt is méltányosnak,  
sőt helyesnek gondolom, hogy ha egy intézményt megszüntetünk, akkor annak a dolgozóinak, 
vezetőjének  az  eddig  végzett,  szerintem  igen  hasznos  munkáért  a  Képviselő-testület 
köszönetet  mondjon. Ezt is javasolnám, hogy ez mindenféleképpen kerüljön a határozatba. 
Tehát én ennek a határozatcsomagnak egy erős átdolgozását és ilyen értelmű kiegészítését 
tartanám szükségesnek ahhoz, hogy érdemben lehessen erről beszélni. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm  szépen.  Engedje  meg,  képviselő  úr,  néhány  felvetett  gondolatára,  hogy  hadd 
reagáljak.  A  legszimpatikusabb  motívumait  kiragadta  egy  intézménybezárásnak,  a 
köszönetnyilvánítást, a jövőbeni együttműködés szándékának rögzítését, satöbbi. Hát idáig mi 
is el tudunk jutni, csak fenntartói szemmel is, mint képviselő, kérem, hogy gondolja végig, 
amiket mondott. Én magam részéről, az előterjesztő nyilván nyilatkozni fog ez ügyben, de én 
a magam részéről nem tartom jónak egy szándéknyilatkozatban konkrét technikai lépéseknek 
a  rögzítését.  A  március  3-ai  döntés  részét  képezheti,  amit  képviselő  úr  mond,  azzal  a 
kiegészítéssel még, hogy egyébként a Kesztyűgyárnak nem kell minden éves üzleti tervében 
rögzíteni az alapfeladatait. A Kesztyűgyárat még 5 évig kötelezően fenn kell tartanunk, ezt 
képviselő úr jobban tudja, mint én, míg a Roma Szolgálatot nem, tehát az egy fenntartandó 
intézményünk,  és az eredeti  rendeltetésének és céljainak és funkcióinak meghatározásakor 
világossá tette még pont az ön munkássága kapcsán is a Képviselő-testület, hogy ezeket, az 
egyébként ma a Roma Szolgálatban is ellátott feladatokat el kell, hogy lássa a Kesztyűgyár 
Közösségi Ház. Tehát én a magam részéről ezzel, hogy erről most döntsünk, nem értek egyet, 
de természetesen az előterjesztő szíve joga ez ügyben majd nyilatkozni, és a testületnek pedig 
dönteni róla, csak szerettem volna ismertetni a saját álláspontomat. Megadom a szót Jakabfy 
Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót, akkor az előző hozzászólásokból én arra konkludáltam, hogy akkor nem 
szakmai indoka van ennek az előterjesztésnek, és akkor visszatérnék ahhoz a verzióhoz, hogy 
párhuzamosságok  megszüntetése  miatt  számoljuk  most  föl  az  intézményt.  Namost,  kérem 
szépen,  ezek  a  párhuzamosságok,  ezek  nem  létrejöttek,  hanem  ezeket  létrehozták.  Tehát 
ezeket  a  párhuzamosságokat  akkor  hozták  létre,  gondolom  én,  amikor  a  Kesztyűgyárat 
megalapították. Tehát akkor volt párhuzamosan a kerületben egy intézmény, amely ezeket a 
roma  gyerekeket  délután  képezte,  és  ugyanezt  a  feladatot  odaadták  a  Kesztyűgyárnak  is. 
Tehát nem a Roma Szolgálatot olvasztották be az éppen megalakuló Kesztyűgyárba, hanem 
párhuzamosságot  hoztak  létre.  Most  történelembe  egyébként  nem  kell  olyan  régre 
visszamenni, tehát nem olyan régóta van nekünk Kesztyűgyárunk, ez mindenesetre az akkori 
Képviselő-testület  felelőssége  volt.  Mindenesetre  megjegyzésként  gondoltam  mindezeket 
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elmondani, hogy hát, ha akkor jobban figyelnek a képviselők, vagy pedig az előterjesztők, a 
város vezetése, akkor most nem állnánk itt ebben a helyzetben, hogy vérre menő vitákat kell 
folytatnunk egy ilyen kérdésben. Köszönöm szépen. 

Dr. Kocsis Máté
Talán  Molnár  képviselő  úr  ebben egyet  fog velem érteni,  amikor  Kesztyűgyárat  csinált  a 
Képviselő-testület, nem nagyon tehetett mást, mert ez egy összetett nagy városrehabilitációs, 
szociális városmegújítási programnak volt a szükséges és kötelező feltétele, amely nemcsak a 
város küllembeli,  de társadalmi megújulását is hivatott szolgálni. Tehát igazából meg kell, 
hogy  védjem a  korábbi  testületeket  Magdolna  negyed  és  Kesztyűgyár  témában,  jó,  hogy 
létrehozták. Jó, hogy létrehozták akkor a párhuzamosságokat, nem is nagyon tehettek mást, 
hiszen a program így volt komplex. Ugyanakkor ma már azért a Kesztyűgyár, tekintettel arra,  
amit  az  előbb mondtam,  hogy még  évekig  fenntartandó,  kötelezően,  pályázati  feltételként 
vállaltan.  Ma azt  állítjuk,  és éppen ezért  cáfolom,  amit  ön mondott,  hogy nem gondoltuk 
volna át, ma azt állítjuk, hogy el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket el is kell látni, és 
amelyeket egyébként most a Roma Szolgálat is ellát. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy az 
elhangzott Molnár György képviselő úr által tett módosító javaslatot befogadja-e, mely szerint 
a szándéknyilatkozatról való döntés is tartalmazza, – megpróbálom visszaidézni képviselő úr 
szavait – tartalmazza a Roma Szolgálattal való jövőbeni együttműködés kötelezettségét, vagy 
ha megkérhetném képviselő urat, hogy a konkrét módosító határozati javaslatát fogalmazza 
meg,  az  könnyebbség  lenne  mindannyiunk  számára,  eldöntheti  az  előterjesztő,  hogy 
befogadja-e. Képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm szépen.  Elnézést,  hogy  nem írtam le,  de  ugye  itt  menet  közben  alakult,  meg 
számunkra sem volt világos a kiváltó ok. Tehát az én javaslatom az volna, és most még első 
pontként  nem népszerűség hajhászásból,  de szerintem illik,  hogy köszönetet  mondjunk az 
intézmény dolgozóinak. Az volna a javaslatom, hogy a Képviselő-testület kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy a Roma Szolgálat által ellátott funkciót a jövőben a Kesztyűgyár Közösségi 
Ház keretében kívánja ellátni, és ennek során számít a Roma Szolgálat eddigi dolgozóinak 
szakértelmére is. Azt gondolom, hogy az, hogy számít, - ez most már egy magyarázó mondat 
- ez nem kötelezettséget jelent, hiszen szándéknyilatkozatról van végig szó. Ez volna az én 
javaslatom.

Dr. Kocsis Máté
Dr.  Mészár  Erika  aljegyző  asszonynak  van  egy  észrevétele,  melyet  szeretne  megtenni, 
megadom a szót aljegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm  a  szót,  elnök  úr.  Képviselő  úrnak  mondom,  hogy  mindenképpen  a 
szándéknyilatkozat  első  pontjában  ki  kell  mondani  a  tisztelt  fenntartónak,  hogy  a 
költségvetési szervet jogutód nélkül szünteti meg, hiszen egy költségvetési szervről van szó, a 
Kesztyűgyár  pedig  egy  gazdasági  társaság.  Olyan  szándékot  kifejezhet  a  testület,  hogy 
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Kesztyűgyárral hogyan tudja a jövőben ezt a feladatot 
ellátni, de mindenképpen az első pontnak változatlanul kell maradni, mert máskülönben az 
egyeztetéseket nem fogjuk tudni lefolytatni a minisztériummal. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót alpolgármester asszonynak, mint előterjesztőnek, reagáljon a képviselő úr 
által tett módosításra, parancsoljon.

40



Sántha Péterné
Köszönöm a szót. A módosítási indítványt nem fogadom be, egyébként is a harmadik pont 
szerint újra visszahozzuk a testület elé, hiszen az előkészítéssel kapcsolatos lebonyolítás miatt 
a március 3-ai képviselő-testületre újra bejön ez az előterjesztés. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászóló,  a napirendi  pont vitáját  lezárom. Előbb a 
módosítóról kérem a tisztelt képviselőket, hogy foglaljanak állást, Molnár képviselő úr által 
az imént ismertetett tartalommal, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
22/2011. (I. 19.) 4 IGEN   12 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy nem fogadja el Molnár György módosító indítványát,  
mely szerint a Képviselő-testület  nyilvánítsa ki azt a szándékát, hogy a Józsefvárosi Roma  
Szolgálat  funkcióját  a jövőben a Kesztyűgyár Közösségi Ház keretében kívánja ellátni,  és  
ennek során számít a Roma Szolgálat eddigi dolgozóinak szakértelmére is.

Dr. Kocsis Máté
4  igen,  12  nem,  1  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elutasította.  Az  eredetei  határozati 
javaslatsorról  döntünk.  A  3  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített  szótöbbség 
szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
23/2011. (I. 19.) 12 IGEN 4 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Józsefvárosi Roma Szolgálatot jogutód nélkül meg 
kívánja szüntetni 2011. április 14. napjával.

2.  felkéri  a polgármestert,  hogy a döntéshez szükséges előzetes  miniszteri  (minisztériumi) 
szakvéleményt haladéktalanul kérje meg.

3.  a  megszüntetés  előkészítésével  kapcsolatos  feladatok  lebonyolítására,  és  a  szükséges 
önkormányzati döntések, intézkedési terv előkészítésére felkéri a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2011. április 14.
               2. pont esetében: 2011. január 21.
               3. pont esetében: 2011. március 3.

Dr. Kocsis Máté
12 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

41



Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK-val kapcsolatos fenntartói 
döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Pótkézbesítési  kérelmet  kaptak  postázva  a  tisztelt  képviselők,  és  egy  csere  határozati 
javaslatot  helyszíni  kiosztással.  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták. 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. Napirendi 
pont vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. Molnár György képviselő úrnak adom meg 
szót.

Molnár György
Köszönöm szépen a szót. Először magáról az alapvető szándékról és a megközelítésmódról, 
jelezném, hogy ezzel egyetértünk. Mi is úgy látjuk, hogy ez az iskola a jelenlegi formában 
nem alkalmas arra, hogy ellássa azokat a feladatokat, amelyeket el kéne látnia. Hozzátenném, 
hogy  ugye  hát  ennek  története  van,  és  hogyha  már  a  Magdolna  Negyed  Program  sok 
vonatkozásban szóba került,  ugye  ennek a programnak szerves,  kulcsfontosságú része lett 
volna a Közösségi Ház és az iskola szoros együttműködése,  és kulcsfontosságú része lett 
volna egy deszegregációs program végrehajtása. Tehát az amerikai mágnes iskolák, magnet 
school-ok  mintájára  egy  olyan  folyamat  elindítása,  amely  az  iskolai  szegregeciót 
visszafordította volna. Van erre példa a világban, hogy ez sikerült,  én azt gondolom, hogy 
semmi  ok  nincs  azt  feltételezni,  hogy  ez  Magyarországon  ne  sikerülhetne  elvileg.  A 
gyakorlatban nem sikerült, és azt gondolom, hogy ennek részben az önkormányzati működési 
mód volt az oka. És most nekem vannak kételyeim az iskolai vezetési döntések meghozatalára 
vonatkozóan, de azt gondolom, hogy itt alapvetően egy strukturális probléma van ebben az 
egész ügyben. És hát van egy alapvetően elrontott iskolarendszer, ezt most országosan értem 
és nem a kerületre, tehát ennek a feltételei között kell megtalálni azt a lehetőséget, hogy ne 
következzen be az, ugye itt korábban már két iskolát bezárt a kerületi önkormányzat, hogy ne 
egy láncreakciószerű folyamat induljon el, amely újabb és újabb iskolák bezárásához vezet. 
Ehhez viszont az szükséges, hogy ez az iskola, a létrejövő iskola, az rendkívüli erőfeszítéseket 
tegyen arra, hogy vonzani tudja az általános iskolás gyerekeket ebben a formában. Én azt a 
célt, hogy egy deszegregációs folyamat végbemenjen, tehát ez ne egy csak roma tanulókból 
álló iskola legyen, alapvető fontosságúnak tartom. Én helyesnek tartanám, hogyha ez a cél 
megjelenne itt a határozati javaslatban is a szándéknyilatkozatok sorában, tehát iránymutatást 
adnánk  arra  nézve,  hogy  milyen  jellegű  iskolát  kell  itt  csinálni  a  jövőben,  vagy  mi  az 
elvárásunk, és ennek a keretei között jutni megállapodásra az Eséllyel, vagy bárki mással. De 
ami a lényeg, hogy milyen jellegű iskola az, amit várunk. Ugye, ha jól értem a szándékból és 
a  közoktatási  megállapodásból,  ez  továbbra  is  maradna  egy  körzeti  feladatokat  is  ellátó 
általános iskola is, tehát  még egy is. Tehát  ezt  a kiegészítést  szeretném javasolni,  hogy a 
döntést  úgy  hozzuk  meg,  hogy  világos  legyen,  hogy  mit  várunk  az  iskola  folytatójától. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Egy pontosítást engedjen meg, aztán megadom 
a  szót  Szabóné  Fónagy  Erzsébet  ügyosztályvezető  asszonynak,  hogy  egy-két  felvetésére 
reagáljon. Csak, hogy ne maradjon a jegyzőkönyvben, eddig, ha nem tévedek, 4 iskola került 
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az elmúlt tizenvalahány évben bezárásra, vagy összevonásra, mert a Jázmin, a Dugonics, a 
Jókay és a régi Somogyi, ami nekem egyből beugrik, és a képviselő úr kettőt mondott. Tehát 
jóval többet, ami egyébként nem jelent mást, minthogy ez a tendencia ez nem ma kezdődött, 
hanem nagyon régen, és egyelőre nem látszik javulni. Ekképpen engedjék meg, hogy ennyi 
pontosítást tegyek, és megadom a szót az ügyosztályvezető asszonynak.

Szabóné Fónagy Erzsébet
Tisztelt  Képviselő-testület,  természetesen  azért  is  van  a  határozati  javaslatban,  hogy 
közoktatási  megállapodásban  kell  a  feladatokat  rögzíteni,  amely  tartalmazza  a  feladatok 
pontos leírását is, illetve ki lehet térni arra, hogy milyen tanulói létszámmal, és a körzetre is ki 
akarunk  térni,  melyet  úgy  gondoltunk,  hogy  valamennyi  intézményvezető  bevonásával 
kívánunk előkészíteni. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Megkérdezem képviselő urat,  hogy az általa elmondottak közt volt olyan, ami 
módosító javaslat szándékával fogalmazódott meg, mert arról külön meg kell kérdeznem majd 
az előterjesztőt, vagy pusztán hozzászólás volt az ön részéről? Molnár képviselő úrnak adom 
meg a szót.

Molnár György
Köszönöm szépen. Még előtte mondanám, hogy igen, köszönöm a pontosítást, a Somogyit 
nem számoltam bele, és jogos, hogy 3, vagy ha a Somogyit is belevesszük, akkor 4 volt, tehát 
ilyen  módon  igazából  még  rosszabb  a  helyzet.  És  pont  azt  akartam  ebben  egyébként 
hangsúlyozni,  tehát  a kettő,  az még az első kettő volt,  hogy itt  nem egy politikai  döntés, 
hanem itt egy folyamat zajlik minden testület között. Én szeretném, hogyha a szegregált, és 
erre nem reagált  az osztályvezető asszony,  hogy az az igény,  hogy nem szegregált  iskolát 
kívánunk,  hogy  ez  jelenjen  meg  a  határozatban,  én  ezt  kérném,  hogyha  nincs  ez  ellen 
ellenvetés. 

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Szabóné Fónagy Erzsébet ügyosztályvezető asszonynak.

Szabóné Fónagy Erzsébet
Természetesen  nem  is  lehet  szegregált  intézményt  működtetni,  hiszen  minket  kötnek  a 
jogszabályok  is,  és  folyamatosan  figyelnünk  kell  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű 
gyerekeknek az arányát. Ezt ebben az esetben is meg akarjuk tenni, pontosan ezért utaltam 
arra, hogy a körzetek kialakításánál valamennyi intézményvezetőt be akarunk vonni, beleértve 
az Esélyt is, ahol jelenleg is vannak tanulók, tehát nekünk arra is figyelnünk kell, hogy jelen 
pillanatban  milyen  arányokban  vesznek  ott  részt  az  oktatásban  halmozottan  hátrányos 
helyzetű tanulók. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Napirend vitája zajlik. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen a szót.  Tulajdonképpen azzal  én is egyet  tudok érteni,  hogy a jelenlegi 
formájában nem működik jól ez az iskola. A problémám ezzel az előterjesztéssel az, hogy hát 
eléggé  komoly  kérdéseket  még  csak  érintőlegesen  sem tárgyal.  Tehát  például  egyáltalán 
nekem elolvasva csak a  szöveget,  nekem az sem volt  világos,  hogy egyáltalán az oktatás 
megmarad-e  abban  az  épületben.  Merthogy  ugye  hivatkoznak  arra,  hogy  az  iskolának  a 
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kihasználtsága alacsony, de az, hogy ott az épületben marad-e az oktatás, arról nincsen semmi 
szó. Tehát ugyanígy a tantestülettel, ugyanígy a körzetekről sincsen ebben az előterjesztésben 
szó. Tehát én nem érzem azt, hogy megfelelően informált lennék eme döntés meghozatalához. 
Köszönöm szépen. Ja, és még egy kérdés, hogy az érintettekkel az egyeztetés el lett-e kezdve, 
vagy pedig ez a folyamat során lesz? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő  úr,  engedje  meg,  hogy  megválaszoljam  egyes  számú  aggályát.  A  határozati 
javaslatban és a csere határozati javaslatban is megjelenik, mindjárt az egyes pontban, hogy a 
feladatok  jogutódja,  az  Esély  Kövessi  Erzsébet  Általános  Iskola,  Szakképző  Iskola  és 
Gimnázium,  ezekben  az  intézményekben  tipikusan  oktatás  folyik.  Ebből  azért 
kikövetkeztethető,  és  abbéli  aggályait  el  kell,  hogy  hessegessem,  hogy  nem  oktatási 
tevékenység fog ott folyni. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki reagálni, előterjesztő, Jakabfy 
képviselő  úr  által  elhangzott  felvetésekre,  kérdésekre?  Sántha  Péterné  alpolgármester 
asszonynak adom meg a szót. 

Sántha Péterné
Köszönöm szépen,  reagálnék.  Voltaképpen  polgármester  úr  már  elmondta,  hogy ebben  a 
kiegészítő, illetve a csere határozati javaslatban le vagyon írva, és ott valóban ugyanezeket az 
oktatási  feladatokat  fogja  elvégezni  a  jogutód.  Természetesen  egyeztetés  fogja  a  döntés 
meghozatalát  megelőzni,  és  ezeknek  az  egyeztetéseknek  határideje  is  van.  Tehát  ezzel  a 
témával  is  fogunk  még  találkozni,  május  31-én  is  és  július  31-én  is.  Az  egyeztetés 
elkezdődött, és azt hiszem, hogy ez pozitívan fog zajlani. 

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Megadom a szót Kaiser József képviselő úrnak először.

Kaiser József
Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye, amint Molnár képviselőtársam is mondta, az iskolát meg 
akarjuk menteni.  Evidens érdek, hogy ezt az iskolát  megmentsük,  nemcsak ezt,  hanem az 
összes  többi  iskolánkat.  Ez  az  iskola,  az  Erdélyi  iskola,  mint  tudjuk,  elég  sok  hátrányos 
helyzetű  gyerek  van ott  az  általános  iskolai  képzésben,  és  sajnos  úgy látjuk,  hogy egyre 
kevesebb a diáklétszám, nagyon nehéz fenntartani az iskolát. Namost, nézzük meg, hogy mi 
lenne a folyamat.  A folyamat  az, hogy az Esély Kövessi Erzsébet szakiskola,  gimnázium, 
általános  iskola  venné  át  ezt  a  funkciót.  Amit  a  képviselőtársam  nem  vette  észre,  az  a 
harmadik napirendi pont, ahol ugye kötelezettségvállalást ír elő majdan ennek az általános 
iskolának a fenntartására, sőt mi több, nemcsak azt írja elő, hanem azt is írja, hogy körzetet 
kell vinnie, ugyanúgy, mint a normál önkormányzati iskoláknak. De miért is jó ez nekünk, 
hogy  az  Eséllyel  kapcsolatot  tartunk,  és  tulajdonképpen  miért  örüljünk  annak,  hogy  ők 
segítenek nekünk? Először is el kell mondanom, azért, mert ott egy nagyon jó szociális team, 
pszichiáterekkel,  pszichológusokkal  felerősített  team  van,  dobbantó  programok  vannak  a 
hátrányos helyzetűeknek. Akkor el kell mondanom, szakképzés folyik, ez azt jelenti, hogy a 
mostani Lakatos Menyhért iskolában tanuló gyerekeknek lehet egy jövőképük, mert itt azért 
folyik szakács, pincér, bútorasztalos, női szabó, számítógép szerelő, karbantartó, virágkötő, 
berendező, virágkereskedő, kosárfonó, szőnyegszövő, élelmiszer és vegyi áru eladói szakmák 
folytatódnak itt.  Vagyis ez azt jelenti,  hogy az Erdélyi  iskolának a tanulói tulajdonképpen 
egyenest egy szakképző iskolára lesznek, hogy úgy mondjam, kötve, és ezáltal a hátrányos 
helyzetű gyerekeknek lesz egy jövőképük. És akkor vegyük elő az előző kérdést, amikor ugye 
volt az előző vita, ne vegyük elő, ez igaz, de a lényeg az, hogy a VIII. kerületi hátrányos 
helyzetűeknek,  legyen  bárki  az,  esélyt  adunk  a  szakképzésre.  Nyilván  fontos  az,  hogy 
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felkészítsünk mindenkit érettségire, egyetemi felvételikre, de én azt gondolom, hogy a VIII. 
kerület evidens érdeke, hogy ezeket a gyerekeket elsődlegesen szakmára segítse őket. Ez az 
esélye annak, és a nevében is benne van, hogy az általános iskola, remélem, így nem veszik 
el,  sőt  mi  több,  vonzó  lesz,  mert  van  egy  távlati  célja  a  gyerekeknek,  és  magának  az 
oktatásnak.  És  szerintem,  hogyha  bekötjük  az  összes  többi  általános  iskolánkat  ebbe  a 
programba, ahol szakképzést lehet nyújtani a gyerekeknek, akkor talán a VIII. kerületnek is 
reménye  van  arra,  hogy az  összes  többi  iskolánk  nem ürül  ki,  hanem tulajdonképpen  itt 
maradnak,  hogy a  szakképzésekben  részt  vegyenek,  ugyanúgy,  mint  a  gimnáziumi,  vagy 
bármilyen más képzésekben. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Megadom a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Polgármester úr félreértette az előző kérdésemet, megjegyzésemet. Azért 
kérdeztem rá az épületre,  tehát az iskola épületére,  hogy nem fog-e az megtörténni,  hogy 
átadjuk az Esélynek az iskolát, és az elköltözteti onnan az oktatást az épületből. Ez lett volna 
az eredeti szándék, ugyanis, mint a mellékelt táblázatból látszik, papíron ki van mutatva, hogy 
az iskola kihasználtsága alacsony. A másik kérdés, köszönöm szépen Kaiser képviselő úrnak 
az Esélyről ezt a rövid ismertetőt, még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye ez az iskola, itt 
a  főösszegek,  azt  hiszem  286  fő,  aki  jelen  pillanatban  ott  tanul  ilyen-olyan  formában, 
általános,  középiskolában, hogy az Esélynek középiskolai  profilja van, és azt is szeretném 
még  megkérdezni,  hogy  mekkora  ez  az  intézmény,  tehát  hány  tanulója  van?  Köszönöm 
szépen.

Dr. Kocsis Máté
Engedje  meg  a  képviselő  úr,  hogy  röviden  reagáljak  felvetéseire.  A  Magdolna  Negyed 
Programban  vállalta  az  önkormányzat,  hogy  a  Lakatos  Menyhért  Általános  Iskola 
tulajdonjogát  megtartja,  legalább  a  program  végéig,  tehát  nem  is  adhatjuk  át  az  épület 
tulajdonjogát, csak az üzemeltetését tudjuk átadni, semmi mást.  Ekképpen abbéli  félelmeit 
szintén szeretném eloszlatni, hogy az épület tulajdonjogának az érintésével próbálnák meg ezt 
rendezni, az üzemeltetését valóban átadjuk. Második kérdésére, akkor egyszerűsítsük le, arra 
is én válaszolnék. Több mint 1000 diákja van a, képviselő úr szerint 950, a hivatal szerint több 
mint 1000 diákja van, maradjunk abban, hogy körülbelül 1000 diákja van az Esély Kövessi 
Erzsébet  Általános  Iskola,  Szakképző  és  Gimnázium  Dugonics  utcai  épületének.  Tehát 
ekképpen mondjuk a referenciájuk egészen jó. Egy ügyrendi javaslatom szintén lenne, Dani 
Csaba  igazgató  úr  jelezte  hozzászólási  szándékát,  azonban  ehhez  a  Képviselő-testületnek 
támogató döntést kell hoznia. Ügyrendi javaslatom, hogy adjuk meg a szót igazgató úrnak, 
kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
24/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felszólalási jogot ad Dani Csabának, a Lakatos Menyhért 
Józsefvárosi ÁMK igazgatójának.
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Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület hozzájárult, hogy Dani Csaba igazgató 
úr szót kaphasson. Igazgató úr, ha odaért a mikrofon, akkor öné a szó, parancsoljon.

Dani Csaba
Köszönöm szépen a szót,  polgármester  úr.  Azt szeretném megjegyezni,  hogy elindult  egy 
folyamat, amelyet üdvözlök, támogatok. Bizonyos pontosításokat nyilvánvalóan igényel még 
az elkészült anyag. Rólam lehet tudni, jelenleg is volt képviselők, de szerintem polgármester 
úr  is,  hogy  ambicionál  egy  olyan  komplex  program,  amelyben  oktatás,  felnőttoktatás 
felnőttképzés, szakképzés komplex rendszerében gondolkozunk, erről folytak is konzultációk. 
Én  azt  szeretném  még  hozzátenni,  hogy  a  létszámok  tekintetében  nem  286  emberről 
beszélünk, hanem tagolva, tagozatonként ugye 124 általános iskolás, 108-110 gimnazista, és 
akiről nem esik szó, de mindig ragaszkodom hozzá,  körülbelül 240-250 felnőtt  hallgató is 
létezik, aki ugye más idősávban jár itt, tehát összességében durván 500 ember, de ez nappali, 
esti tagozat együttvéve. Végezetül pedig én szeretném felajánlani szakmai tapasztalatomat és 
a helyismeretemet annak a célnak az elérése érdekében, hogy ez gördülékenyen zajlódjék le. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Nagyon köszönjük. Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak.

Molnár György
Bocsánat, nagyon rövid leszek. Én azt vártam, hogy kiderül, lehet, hogy az én felfogásommal 
van most probléma, de nem fogtam föl, hogy a deszegregációra vonatkozó javaslatom be lett-
e fogadva, vagy sem. Ha nem lett befogadva, akkor ezt módosító indítványként fölteszem, ha 
be lett fogadva, akkor értelemszerűen nem. 

Dr. Kocsis Máté
Most viszont megelőzött, képviselő úr, mert a mondatom végén erre akartam rátérni, hogy 
rákérdezek  az  előterjesztőnél,  hogy az  elhangzott  módosítókat  befogadja-e,  mert  ha  nem, 
akkor  elsőként  azokról  kell  szavaznunk.  Megadom  a  szót  Sántha  Péterné  alpolgármester 
asszonynak.

Sántha Péterné
Köszönöm a szót. Én nem találom indokoltnak, hogy befogadjuk ezt a kifejezést, hiszen a 
közoktatási  törvény  szerint  nem  is  üzemeltethet  senki  szegregált  intézményt.  Úgyhogy 
köszönöm szépen, nem. 

Dr. Kocsis Máté
Engedje meg, képviselő úr még, hogy ehhez, hogy talán világosabb legyen, mert önmagában 
én  támogatnám ezt  a  javaslatot,  ugyanakkor  most  az  ügyosztályvezető  asszony talán  egy 
kulcsmondattal  fel  tudja  oldani  ezt  a  vitát.  Megadom  a  szót  Szabóné  Fónagy  Erzsébet 
ügyosztályvezető asszonynak.

Szabóné Fónagy Erzsébet
Az önkormányzat az Esély iskolához kvázi, mint alapító, vagy mint fenntartó, semmi köze 
nem lesz.  Tehát  egy  közoktatási  megállapodást  kötünk,  amelyben  természetesen  ki  lehet 
kötni,  hogy  abban  az  épületben  kell  az  oktatást  folytatni,  milyen  feltételekkel,  milyen 
tanulólétszámmal,  minden  egyebet,  amit  csak  gondol  a  Képviselő-testület,  gondolva  itt  a 
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Magdolna Negyed Programra is. Tehát vannak itt azért olyan feladatok, amelyekre ki kell 
térni,  de  onnantól  kezdve,  hogy milyen  iskolát  és  hogyan  működtet  a  fenntartó,  tehát  az 
önkormányzat nem fenntartó lesz, hanem az az alapítvány lesz, az az ő felelőssége. Tehát 
igazából  a  mi  szempontunkból  meghatározzuk  a  feladatot,  de,  hogy  nem  szegregált, 
természetesen  nem  szegregálhat,  hát  ez  nyilvánvaló,  mert  nem  tudja  működtetni  az 
intézményt.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm  szépen.  Ez  akkor  azt  jelenti,  hogy  mi  egy  másik  fenntartású  intézmény 
tekintetében  nem  hozhatunk  rájuk  nézve  kötelező  iránymutatásokat,  vagy  döntéseket. 
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak.

Molnár György
Köszönöm szépen. Most lehet, hogy rosszabb a helyzet, mint amire gondoltam, több okból is. 
Az egyik, hogy osztályvezető asszony megjegyzését nem teljesen értem. Hát mi most fogunk 
egy közoktatási megállapodást kötni, azt gondolom, hogy egy megállapodásban, az egy olyan 
dolog, hogy mindkét fél kiköthet bizonyos dolgokat. Tehát azt én értem, hogy nem kötelező, 
ép  azért  szerettem  volna,  hogyha  ez  a  feltétel  bekerül.  Tehát  azt  gondolom,  hogy 
alpolgármester asszony és osztályvezető asszony véleménye között ellentmondás van ebben a 
vonatkozásban, és az én javaslatomnak pontosan ez volt a lényege. Úgy tűnik, mintha nem 
lenne egyetértés abban, hogy mit akarunk ezzel az iskolával. Én ezt szeretném kristálytisztán 
világossá tenni, vagy legalábbis abban a vonatkozásban, hogy erről mit gondolok, és idáig azt 
hittem, hogy erről ugyanazt gondoljuk. Tehát a deszegregáció megjelenésének a szövegben az 
a  célja,  hogy  ez  a  további  tárgyalásokra  orientációt  nyújt  számunkra,  hogy  milyen 
megállapodást kössünk az Eséllyel. Ez a javaslatom logikája, és akkor mindenképpen, most 
már  ezek  után  alapvető  jelentőségűnek  tartom,  hogy  ez  megjelenjen  az  előterjesztésben. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő úr, ne pszichoterrorizáljon minket, mert vélelmezem, hogy egyet gondolunk erről. 
Viszont az én fejemben felszállt a fehér füst, ugye nekünk nem most kell erről döntenünk, 
hanem majd a májusban eldöntendő közoktatási megállapodásba kell majd belefoglalnunk ezt, 
amit most ön mond. Akkorra behozzuk majd. Jegyzőkönyv számára mondom, hogy képviselő 
úr megkérdezte a szólás lehetőségén kívül, hogy mi van, ha addig nem döntünk róla. Erre én 
azt válaszoltam neki, hogy majd májusban, ha behozzuk az előterjesztést, akkor a Képviselő-
testület és előtte a bizottságok ezt megvitatják. És arra határozottan kérném a hivatalt és a 
bizottság elnökét  is,  hogy legyenek tekintettel,  mert  önmagában,  és ezzel  tisztázzuk is  az 
előző  állítást,  szerintem  ebben  a  deszegregációs  kérdésben  mi  egyet  gondolunk,  csak 
szerintünk nem ez a pillanat és nem ez a döntés, amelybe bele kell ezt fogalmazni. Megadom 
a szót Molnár György képviselő úrnak.

Molnár György
Köszönöm  szépen.  Lehet,  hogy  előbb  közbekiabáltam,  és  aztán  nem  mondtam  végig  a 
mondatot. Tehát ugye májusig tárgyalni fogunk arról, hogy mi történjen, és azt gondoltam, 
hogy  ez  a  dolga  lehet  a  Képviselő-testületnek,  hogy ennek  a  tárgyalásnak  a  tartalmához 
instrukciókat adjon, vagy szándékait jelezze. Most nekem az is megnyugtató, mert most már 
iszonyú sokat beszéltünk róla, hogyha ebben a szellemben fogunk tárgyalni. Most a többes 
szám  alatt  nyilván  nem  magamat  értem,  hanem  azokat,  akiknek  ez  a  dolguk.  De  azt  a 
megközelítést, azt nehezen tartom kezelhetőnek, hogy hát átadjuk az Esélynek, aztán majd ők 
azt  csinálnak,  amit  akarnak.  Tehát  én  ezért  gondoltam  azt,  hogy  a  közoktatási 
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megállapodáshoz, hogy miről kezdünk el tárgyalni, ehhez mondunk egy feltételt. Értem én, 
tehát,  hogyha  most  májusban  elénk  kerül  valami,  ami  nem  egészen  felel  meg  ennek  a 
feltételnek, akkor elvesztegettünk egy csomó időt.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Abba a közoktatási megállapodásba egyébként számos más feltételnek is be kell 
kerülnie,  ezek  közül  egyet  most  ne  ragadjunk ki.  Ekképpen alpolgármester  asszony,  mint 
előterjesztő nyilatkozatával magam egyetértek, hogy nem fogadjuk be a módosító javaslatot. 
Akkor  viszont  a  vita  lezárása  után  először  erről  kell  döntenünk.  Kérdezem a  Képviselő-
testület tagjait, hogy Molnár képviselő úr módosító javaslatát megismerve, hogyan foglalnak 
állást minderről, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
25/2011. (I. 19.) 3 IGEN    4 NEM  9 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy nem fogadja el Molnár György módosító indítványát,  
mely szerint jelenjen meg a határozati javaslatban az az igény, hogy az önkormányzat nem  
szegregált iskolát kíván működtetni.

Dr. Kocsis Máté
3  igen,  4  nem,  9  tartózkodással  a  Képviselő-testület  a  módosító  indítványt  elutasította. 
Ekképpen  az  eredeti  határozati  javaslatról  szavazunk.  A  3  pontból  álló  csere  határozati 
javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
26/2011. (I. 19.) 15 IGEN 1 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az általa fenntartott Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
Általános Művelődési Központot (1086 Budapest, Erdélyi u. 6-8.), mint költségvetési 
szervet 2011. július 31. napjával megszünteti, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  foglalt  határidők  és  egyeztetési 
kötelezettségek  betartásával.  A  közoktatási  intézmény  feladatainak  jogutódjául  a 
Pályakezdő  Fiatalok  Esély  Alapítványa  által  működtetett  Esély  Kövessi  Erzsébet 
Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnáziumot (1089 Budapest, Dugonics u. 17-
21.) kívánja megjelölni.

2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott feladatellátás szerinti 
jogutód  intézménnyel  közoktatási  megállapodásban  kívánja  rögzíteni  a  kötelezően 
ellátandó  feladatokat  és  támogatja  az  önként  vállalt  feladatokat  a  kerület  sajátos 
helyzete miatt.
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3. felkéri  a  polgármestert  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  egyeztetések 
lefolytatására,  valamint  a  megszüntetéssel  kapcsolatban  meghozandó  szükséges 
döntések előkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén: 2011. július 31.

    3. pont esetén: 2011. május 31.

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Tisztelt Képviselő-testület, 
tekintettel  arra,  hogy már 20 perce azt  olvasom le egyes  képviselők arcáról,  hogy 5 perc 
technikai szünetre szükségük van, 5 perc technikai szünetet rendelek el.

Technikai szünet

Dr. Kocsis Máté
Megkérek  mindenkit,  hogy  foglalja  el  a  helyét,  és  folytassuk  munkánkat.  Tisztelt 
képviselőtársaim,  kérném,  hogy vegyenek részt  a  napirendi  pontok további  tárgyalásában. 
Következő napirendi pontunk:

Napirend 6/6. pontja
Beszámoló az „Idősbarát Péntek” program végrehajtásáról, javaslat a 
program 2011. évi folytatására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítést előterjesztőként nem kívánok tenni 
hozzá. Napirend vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. Amennyiben ilyen nincs, a vitát 
lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, 
szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
27/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja  az  Őszirózsa  Gondozó  Szolgálat  az  előterjesztés  mellékleteként  csatolt 
beszámolóját az „Idősbarát Péntek”program 2010. évi végrehajtásáról. 

2. a  2011.  január  01.  napjától  2011.  december  31.  napjáig  terjedő  időtartamra  az 
„Idősbarát Péntek” programot továbbfolytatja, azzal, hogy a fedezete az „Őszirózsa”

            Gondozó Szolgálat 2011. évi költségvetése.

 3. felkéri a polgármestert,  hogy a program további folytatásáról a Képviselő-testület a 
2011. december havi ülésére készítsen előterjesztést.
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Felelős:1., 3. pontok esetében polgármester
             2. pont esetében polgármester és az Őszirózsa Gondozó Szolgálat vezetője
Határidő:1., 2. pontok esetében azonnal
               3. pont esetében a Képviselő-testület 2011. december havi ülése

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/7. pontja
Beszámoló a „Szűrő Szombatok” népegészségügyi program 2010. évi 
végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottságok megtárgyalták, szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom, megadom 
a szót Komássy képviselő úrnak, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, természetesen nagyon 
támogatjuk azt, hogy Szűrő Szombatokkal segítsük Józsefváros lakói egészségének javulását, 
vagy jobbá válását.  Igazából  egy eljárási  problémát  szeretnék  felvetni.  Tegnap egy kicsit 
meglepett, amikor a humánbizottsági ülésről kisétálva találkoztam a Józsefváros újság tegnap 
megjelent  számával,  és  az  5.  oldalán  tényszerű  információként  olvastam  azt,  amit  most 
döntésként  meg  fogunk  hozni.  Természetesen  én  értem,  hogy  már  nem  jelenik  meg 
újságpéldány addig, amíg elkezdődik az első Szűrő Szombat, de hát tisztelettel az a kérésem 
az  előterjesztőhöz,  vagy  az  előterjesztés  készítőkhöz,  hogy  legközelebb  egy  kicsit 
gondolkodjunk  előrébb  Szűrő  Szombatok  tervezéséről,  és  akkor  jobb  lenne,  hogyha  úgy 
jelenne  meg  valami  a  Józsefváros  újságban,  hogy  az  már  tényleges  döntés,  és  nemcsak 
megelőlegezett. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  képviselő  úr.  További  kérdés,  hozzászólás  a  napirend  vitájában.  Amennyiben 
nincs,  a  vitát  lezárom.  A  4  pontból  álló  határozat  elfogadásához  minősített  szótöbbség 
szükséges, kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
28/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.  elfogadja  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  mellékletként  csatolt  beszámolóját  a 
„Szűrő Szombatok” népegészségügyi program 2010. évi végrehajtásáról. 
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2. a  Józsefvárosi Egészségügyi  Szolgálat  költségvetésében 3.200 e Ft-ot  biztosít  a „Szűrő 
Szombatok”  népegészségügyi  program  2011.  évi  folytatására  az  előterjesztés  mellékletét 
képező részletezés szerint.

3.  felkéri  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  főigazgatóját  a  „Szűrő  Szombatok”  nép-
egészségügyi program 2011. évi végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

4.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  2011.  évi 
önkormányzati támogatása címén 3.200 e Ft-ot tervezzen be.

Felelős: polgármester, valamint a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója
Határidő: 1., 2., 3. pontok esetén azonnal
                4. pont esetén 2011. február 15.

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/8. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi 
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi 
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakítására  
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. Napirendi pont vitáját megnyitom, kérdések, 
hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. A 2 pontból álló határozat elfogadásához minősített 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
29/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kifejezi azon szándékát, hogy az általa fenntartott 
a) Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat (székhely:1081 Budapest, Népszínház u. 22.)
b) a Józsefvárosi Gyermekjóléti  Szolgálat  Gyermekek Átmeneti  Otthona (székhely: 
1089 Budapest, Kőris u. 35.)
c) a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala (székhely: 1089 Budapest, 
Kőris u. 35.)

önkormányzati  költségvetési  szerveket az Áht.  95.  §  (3)  bekezdése  szerint  átalakítja 
összeolvadással 2011. április 30. napjával. A 2011. május 01. napjától átalakítással létrejövő 
új, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – jogutód – elnevezése a Józsefvárosi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, amely a megszűnő intézményektől átveszi és ellátja a 
megszűnés  időpontjában  ellátott  valamennyi  feladatot  és  új  feladatként  a  gyermekjóléti 
központ mint kötelező önkormányzati feladatot. 
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2. felkéri a polgármestert a jogszabályi  előírásoknak megfelelő egyeztetések lefolytatására, 
valamint a megszüntetéssel kapcsolatban meghozandó szükséges döntés előkészítésére és a 
Képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2011. január 19.

    2. pont esetében: a Képviselő-testület 2011. február havi ülése

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/9. pontja
A 2011. évi közfoglalkoztatás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-
e  kiegészítése?  Nincs  szóbeli  kiegészítés.  Napirend  vitáját  megnyitom,  kérdések, 
hozzászólások. Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm szépen. Hát ma elég sok nagy jelentőségű napirendet tárgyalunk, azt gondolom, 
hogy ez is azok közé tartozik. Idéznék egy mondatot az előterjesztésből: ”A közfoglalkoztatás 
eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, 
amelynek  legfőbb  célja,  hogy  minél  több  munkára  képes  és  kész  aktív  korú  szociálisan 
rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.” Hát ez egy nagyon szép propaganda 
szöveg,  és  ezután  kiderül,  hogy  úgy  tűnik,  hogy  ez  a  program  az  eddiginél  jelentősen 
kevesebb ember  számára  biztosít  munkalehetőséget.  Ugye  hozzátenném,  hogy csak  azért, 
hogy nehogy itten a politikai elfogultság vádja érjen, hogy én az „Út a munkához” programot 
is élesen bíráltam különböző fórumokon, mind szakmai, mind politikai fórumokon, de ami 
most a közfoglalkoztatással történik, az sokkal rosszabb, mint ez a program volt. Sajnálatos 
módon,  pedig az sem érdemelt  túl  sok dicséretet.  De hát ezt  a mostani  előterjesztésből is 
látjuk,  ugye  a  beszámolóból  kiderül,  hogy  decemberben  277  embert  léptettünk  ki  a 
közfoglalkoztatásból,  a  mostani  előterjesztés  117  álláshelyről  beszél.  Ugye  itt  két  dolgot 
emelnék  ki.  Az egyik,  és  azt  gondolom,  hogy ez  sok család  számára  volt  tragédia,  ez  a 
decemberi kiléptetés, hiszen úgy lett létrehozva egy új rendszer, hogy az átmenetet senki nem 
biztosította.  Januárban  nincs  közfoglalkoztatás,  vagy  lényegében  nincs  közfoglalkoztatás. 
Alapvetően ez nem helyi önkormányzati probléma, hanem egyszerűen a vonatkozó törvények 
későn születtek  meg.  Azt  gondolom,  hogy ez  egy nagyon  súlyos  dolog,  és  nem véletlen 
egyébként, hogy a korábbi előterjesztéseknél is én annyit lovagoltam azon, hogy meghozunk 
egy döntést, de mi lesz addig és mi lesz utána és mi lesz az átmenettel, és hogyan fogjuk utána 
ellátni.  Most  megint  az  történt,  hogy  valamit  átszerveztünk,  és  közben  a  kettő  között  a 
semmibe hullott több száz család, éppen a legnagyobb számlák idején, a tél közepén. De a 
másik része a dolognak az, hogy jelentősen csökken ugye országos szinten ennek a feladatnak 
a költségvetési támogatása. Az látható,  hogy a legszegényebbektől lett nagyon sok elvéve, 
körülbelül  a felére  csökkent,  és talán ennek a következménye  az is,  hogy minálunk is  ez 
történik.  A  beszámolóból  egyébként  az  derül  ki,  hogy  időnként  a  330  főt  is  elérte  a 
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közfoglalkoztatás az előző évben, mi most 117 álláshelyről beszélünk február elsejétől. Nem 
volt világos számomra egyébként, hogy ez hogy jött ki, mert ugye a 190 fő lesz 4 órás, és 40 
fő 8 órás, tehát, hogyha a 190-et átszámolom 8 órás státuszra, akkor ez 95, tehát akkor ez 135 
álláshely lenne, de, hogyha a 11 hónap miatt ezt elosztottuk 11/12-del, akkor sem jön ki a 
117. Tehát ez csak egy mellékes kérdésem, hogy ez ezekből a számokból hogy jött ki. De a 
lényeg az, és a módosító indítványom, hogy azt gondolom, hogy az adott körülmények között 
a kerületi  önkormányzatnak körülbelül  a  kétszeresét  kellene erre a feladatra  fordítania,  és 
minden fillér, amit erre költünk, nagy valószínűséggel ugyanannyi, vagy ennél több segélyt 
vált ki. Már csak azért is, hiszen az önkormányzat által pályázható közfoglalkoztatásnál az 
önrészünk 5 % csak, tehát ennél sokkal nagyobb az átváltási kulcs. Azt a módosító indítványt 
terjesztem tehát be, hogy a 2.c) pontban, ugye ott a két szám, az 36 millió 200 ezer, illetve 10 
millió  Ft  legyen,  és az 5.  pontban pedig 11.274.000 Ft.  Ezzel  a  kétszerezéssel  tudjuk azt 
elérni, hogy…, tisztában vagyok vele, hogy itt  egy pályázati  rendszer van, tehát,  nemcsak 
rajtunk  múlik,  de  legalább  a  rajtunk  múló  lehetőséget  adjuk  meg.  Ezzel  a  kétszerezéssel 
tudjuk azt elérni, hogy ne sokat romoljon a helyzet tavalyhoz képest, csak egy kicsit. És ezt, 
mint hát minimális célt, elérendőnek tartom. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Képviselő úr által felvetett kérdésekre, javaslatokra válaszadásra megadom a szót 
dr. Mészár Erika aljegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm  a  szót,  elnök  úr.  Képviselő  úrnak  azon  javaslatával,  hogy  minél  többet 
közfoglalkoztassunk, és minél több embert vonjunk be, és növeljük meg az önrészt, alapjaiban 
egyet  tudok érteni,  viszont  azt  tudni kell,  hogy az önkormányzatnak pályázaton kell  részt 
vennie. Hogy ezen a pályázaton mit és hogyan fogunk nyerni, hogy mennyi embert fogunk 
tudni  bevonni  a  közfoglalkoztatásba,  jelen pillanatban nem tudom megmondani.  Ráadásul 
jelen pillanatban ezt a plusz költségvetési forrást sem tudnám megmondani, hiszen februárban 
fog  a  tisztelt  Képviselő-testület  dönteni  majd  a  költségvetésről.  Én  javaslom  azt,  hogy 
egyébként  is  a  határozati  javaslat  tartalmazza,  hogy polgármester  úrnak be kell  számolni, 
hogy milyen sikeresen vettünk részt a pályázatokon, és ekkor lehet módosítani az esetleges 
önrészt. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Annyiban hadd egészítsem ki az elhangzottakat, megköszönve, hogy nem terelte 
politikai nyilatkozatok síkjára képviselő úr ezt a témát, nem mondanám, hogy rosszabb, vagy 
jobb, más típusú közfoglalkoztatási rendszer ez, mint az „Út a munkához” program volt. Azt 
meg  még  egyáltalán  nem tudjuk,  hogy  hányan  tudnak  ebben  részt  venni,  pont  az  előbb 
elmondottak miatt. Tehát, hogy többen, vagy kevesebben, azt ma szerintem ne mondjuk ki 
semmilyen szempontból, hogy ebben több résztvevő lehet, vagy kevesebb. Egy tény, hogy 
egy megváltozott  rendszerrel  állunk szemben.  Én aljegyző asszonytól  az imént  kérdeztem 
meg,  és meg is  válaszolta,  hogy rendben van a  plusz költségvetési  fedezet,  csak minek a 
terhére. Tehát az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy a költségvetés elfogadásáig hagyjuk 
érintetlenül ezt a határozati javaslatsort. Amennyiben képviselő úr fenntartja, természetesen 
szavaz róla a testület. De ma még felelősségteljesen, főleg a létszám ismeretének hiányában 
nem  tudjuk  megmondani,  hogy  milyen  pénzt  fog  ez  igényelni  önkormányzati  oldalról. 
Napirend  vitája,  kérdések,  hozzászólások.  Ráutaló  magatartással,  a  vitát  lezárva  úgy 
értelmezem,  hogy  képviselő  úr  fenntartja  módosító  indítványát,  ekképpen  erről  kell  a 
Képviselő-testületnek elsőként szavaznia. Kérem önöket, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
30/2011. (I. 19.) 5 IGEN   9 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy nem fogadja el Molnár György módosító indítványát,  
mely szerint  az önkormányzat  a javasolt  összeg kétszeresét  fordítsa önrészre,  azaz  a 2/c)  
pontban 18.100,0 e Ft helyett 36.200,0 e Ft-ot, illetve 5.000,0 e Ft helyett 10.000,0 e Ft-ot, az  
5. pontban pedig 5.367,0 e Ft helyett 11.274,0 e Ft-ot.

Dr. Kocsis Máté
5  igen,  9  nem,  2  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elutasította.  Az  eredeti  határozati 
javaslatról  szavazunk most.  Az alpontokkal  együtt  8 pontból  álló  határozat  elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
31/2011. (I. 19.) 13 IGEN 0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  elfogadja  a  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft.  2010.  évi  közfoglalkoztatásról  szóló 
beszámolóját.

2.
a)  2011.  évben  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatás  Program  keretei  között  meghirdetett 
pályázatokon – rövid időtartamú és a hosszabb időtartamú – részt vesz. 

b)  felkéri  az  önkormányzati  fenntartású  közfoglalkoztatást  biztosító  költségvetési  szervek 
vezetőit, mint foglalkoztatókat a hosszabb időtartamú pályázatok, valamint a polgármestert a 
rövid időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat aláírására.

c.) a közfoglalkoztatásra 2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a 2011. évi költségvetés 
terhére bérek és járulékainak önrészként 18.100,0 e Ft-ot, a közvetlen költségekre éves szinten 
5.000,0 e Ft erejéig kötelezettséget vállal a 2011. évi költségvetés terhére.  

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti pályázatokon való részvétel eredményéről 
készítsen beszámolót  azok elbírálását  követően azonnal,  de legkésőbb a Képviselő-testület 
2011. március havi második ülésére.

4. a közfoglalkoztatási programok koordinálója és lebonyolítója a Budapest Esély Nonprofit 
Kft., melynek alapján a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal módosítja oly módon, hogy előzetesen kötelezettséget vállal 
szervezési irányítási költségátalányként bruttó 20.000 e Ft- összegben a 2011. évi költségvetés 
terhére.

5.  a  kommunális  közfoglalkoztatás  foglalkoztatási  költségek  önrészét  e  határozat  2.  c.) 
pontjában  foglalt  keretösszegből  a  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft.  részére  a  2011.  évi 
foglalkoztatási költségek önrészeként 5.637 e Ft-ot biztosít.
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6.  elfogadja  a  határozat  4.  pontja  szerinti  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

7.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2011.  évi  költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe.

8.  ha  és  amennyiben  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  pályázatot  nyújtanak  be 
közfoglalkoztatásra,  abban  az  esetben  az  önrészt  a  saját  költségvetésük  terhére  kell 
biztosítaniuk. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., 4., 5., 6., 8. pontok esetén azonnal

    3. pont esetében a képviselő-testület 2011. március havi második ülése
                7. pont esetében a 2011. évi költségvetés tervezése

Dr. Kocsis Máté
13 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/10. pontja
Javaslat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt pályázaton való 
részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottságok megtárgyalták. Megkérdezem alpolgármester asszonyt, van-e szóbeli 
kiegészítése előterjesztőként? Nincs. Napirend vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. 
Akkor magam részéről annyi hozzászólást engedjenek meg, hogy a tavalyi évben több mint 
55  tonna  élelmiszer  került  kiosztásra,  9000  rászoruló  józsefvárosi  részére.  Ennek  a 
szállítmányozási  fedezetére  van szükség,  600 ezer  forintra  idén  is,  ennek az  összegnek a 
támogatását kéri az előterjesztő. Azt hiszem, hogy egy jó ügy. Vitát lezárva, az 5 pontból álló 
határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
32/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) támogatja,  hogy  a  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
főpályázóként  vegyen  részt  az  „Élelmiszerbank  adományszétosztási  együttműködés 
2011”  című  pályázaton  azzal,  hogy  a  felmerülő  adományszállítási  költségekre  az 
önkormányzat a 2011. évi költségvetés terhére 600 e Ft összegig – a 12104 cím dologi 
előirányzaton - kötelezettséget vállal.
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2.) felhatalmazza a jegyzőt a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat benyújtására 
az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete  szerinti  tartalmú  pályázati  adatlap  elektronikus 
formában történő megküldésével. 

3.) nyertesség  esetén  a  Magyar  Élelmiszerbank  Egyesülettel  együttműködési 
megállapodást köt, melynek alapján a felajánlott adományt elfogadja és az adományok 
szétosztásának  szervezésére  (szállításon  kívüli  operatív  munka)  a  Józsefvárosi 
Családsegítő Szolgálat vezetőjét bízza meg.

4.) felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

5.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  foglaltakat  a  2011.  évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: 1-5. pontok esetében: polgármester
              2. pont esetében: jegyző
Határidő: 1.,3., 4., pontok esetében: 2011. január 19.

    2. pont esetében: 2011. január 21.
    5. pont esetében: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 6/11. pontja
A Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt belügyminisztériumi 
pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás kötése az MH 
Líceum Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Kérdezem,  hogy  van-e  előterjesztői  kiegészítés? 
Amennyiben  nincsen,  a  napirend  vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A  vitát 
lezárom. A 2 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, 
szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
33/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elviekben  támogatja  az  MH  Líceum  Alapítvány  részvételét  a  Belügyminisztérium 
Jogszabály-előkészítő  és  Koordinációs  Főosztálya  által  meghirdetett  pályázaton, 
bűnmegelőzési projektek megvalósítása érdekében, azzal, hogy anyagi támogatást nem 
nyújt részére.
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2. felkéri  a  polgármestert  határozat  mellékletét  képező Együttműködési  megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 19.

A  33/2011.  (I.  19.)  számú  határozat  mellékletét  a  jegyzőkönyv  3.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2010. évi munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
A  bizottságok  megtárgyalták,  szóbeli  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom, 
kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
34/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Humánszolgáltatási Bizottság 2010. évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező 
beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 7/2. pontja
Polgári Védelemért Alapítvány beszámolója és javaslat az együttműködési 
megállapodás felmondására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítés nincs előterjesztői részről. Napirend 
vitáját  megnyitom,  kérdések,  hozzászólások.  A vitát  lezárom.  A 2  pontból  álló  határozat 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
35/2011. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Polgári Védelemért Alapítványnak az együttműködési megállapodás alapján 
2009. évben adott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.

2. a Polgári Védelemért Alapítvány, a BM Polgári Védelem Budapest Fővárosi Igazgatóság 
és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között 2000. december 
28-án  létrejött  együttműködési  megállapodást  felmondja  és  felkéri  a  polgármestert  a 
felmondás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 7/3. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottságok  megtárgyalták,  előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom  és 
megadom a szót Komássy Ákos képviselő úrnak, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm  szépen.  Tisztelt  polgármester  úr,  tisztelt  Képviselő  testület,  azt  értjük,  hogy 
csütörtök  legyen  a  képviselő-testületi  ülések  napja,  és  azt  is  tudjuk,  hogy nem köteles  a 
Képviselő-testület  figyelembe  venni  egyéb  szempontokat.  Nekünk sajnos a  csütörtök kora 
délután,  az  rendezvények  és  egyéb  elfoglaltságok  miatt  nagyon  problémás,  és  az  lenne  a 
tiszteletteljes kérdésem, hogy a 15 órás kezdés 16 órára történő tolását el tudja-e fogadni a 
tisztelt  előterjesztő  és  a  Képviselő-testület,  és  akkor  teljes  szívvel  tudjuk  támogatni  az 
előterjesztést. 
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Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőnek nincs semmi baja vele, de a hivatal munkaidejének a figyelembe vételével 
a magam részéről kevésbé támogatom, még akkor is, hogyha a hivatal munkatársai az elmúlt 
években is  mindig  szerényen,  de tisztességgel  tudomásul  vették,  hogyha  a  munkaidejüket 
meghaladó ideig  tartott  a  Képviselő-testület  ülése.  Hogy eredetileg  is  úgy kezdődjön,  hát 
szeretném, ha ebben lenne hivatali  hozzászólás, ebben a dologban, vagy egyéb képviselői. 
Magam részéről nincs vele gondom, én ebből a szempontból nem fogadom be egyébként a 
módosító javaslatot, mert polgármesterként tekintettel kell lenni a munkavállalók jogaira is. 
Bátran,  képviselő  hölgyek  és  urak,  hivatal  munkatársai.  Legyen  4  óra?  Ne  legyen,  jó. 
Komássy Ákos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm,  akkor  értelemszerűen  egy kérdés  volt,  ami  lehetne  javaslat  is,  de  most  akkor 
visszavonom. Tudomásul vesszük, mi is tiszteljük a hivatali időbeosztást.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. A képviselő úr visszavonta módosító indítványát. A napirendi pont vitája 
zajlik,  kérdések,  hozzászólások.  Amennyiben  ilyen  nincs,  a  vitát  lezárom.  A 4 §-ból  álló 
rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  5/2011.  (I.24.)  SZ.  RENDELETÉT  A  KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ  19/2009.  (V.06.)  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Napirend 7/4. pontja
Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatok Támogatási Szerződéseinek 
megkötésére, és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Csere előterjesztést kaptak a tisztelt képviselők helyszíni kiosztással, amelyre külön felhívom 
a  figyelmüket.  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok  megtárgyalták.  Az  előterjesztés 
szövegében egyébként történt egy elírás. Az első oldalon a Roma Önkormányzat támogatása 
tévesen szerepel 9.460.000 Ft-tal, a helyes összeg a 13.400.000 Ft. Ugyanakkor előterjesztői 
kiegészítésként  felhívnám a  figyelmüket  arra  a  levélre,  amelynek  kapcsán  mindenképpen 
megdöbbenésemnek kell  hangot  adni,  amelyben  egyébként  a  Kisebbségi  Önkormányzatok 
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joggal,  mint  minden  év  év  elején,  mint  általában  minden  intézmény  sérelmezi  az 
önkormányzati költségvetési támogatásának az elvonását, de az ezt alátámasztó érvrendszer 
döbbenetes, mely szerint BKV bérletek beszerzésére megy a levél szerint egy 600.000 Ft-os 
éves  támogatásból  480.000  Ft.  Tájékoztatásképp  elmondom,  hogy  Józsefváros 
Önkormányzatának rendes nagy, úgynevezett nagy Képviselő-testületében sem jár senkinek 
BKV bérlet, még a polgármesternek sem, meg benzin sem, meg semmi sem. Más érvrendszer 
kapcsán nyilván én a magam részéről előterjesztőként empatikusabb lennék, csak nem tudom 
önökkel nem megosztani  az ebbéli  felháborodásomat,  hogy a 4 kisebbségi  önkormányzati 
képviselőnek a bérletére hivatkozással kérnek többlettámogatást. Magam részéről nem tudom 
támogatni  és  figyelembe  venni  ezt  az  igényt.  Napirend  vitáját  megnyitom,  kérdések, 
hozzászólások. Molnár György képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen is fölvetettem, és ott az volt az érzésem, minthogyha 
ilyen függőben maradt volna az ügy. Én ezt megfontolásra érdemesnek tartom, és hasonló 
meggondolásokból, mint amit a polgármester úr most mondott, hogy ugye, ha jól érzékelem a 
helyzetet, a módosított előterjesztésnek az a lényege, hogy egy többlet összeget fogunk majd 
adni, amit pályázat formájában használhatnak fel, és ez az összeg még nincs meghatározva, 
ugye ez a lényege. Én azt vetném föl, hogy ez a fix 600.000 Ft ez legyen kevesebb, mondjuk 
200.000 Ft, és a többi az kerüljön be a pályázatba. Tehát a teljes összeg ne csökkenjen, csak a  
felhasználási mód változna ilyen módon. A másik, és ezt jeleztem szintén a bizottsági ülésen, 
talán majd az aljegyző asszony kijavít, ha rosszul látom, hogy itt visszavonunk egy rendeletet. 
De ebben a rendeletben vannak olyan szabályozások, amelyek nincsenek meg máshol, vagy 
lehet, hogy csak én nem találtam meg. Egy része megvan az SZMSZ-ben, egy része megvan a 
Támogatási Szerződésekben, de bizonyos elemeit én nem találtam meg, hogy hol volna. Hogy 
példát  hozzak,  a  Kisebbségi  Önkormányzat  részvétele  a  bizottsági  üléseken,  erre  nem 
találtam.  Persze  ezeket  is  be  lehet  tenni  a  bizottságok  ügyrendjébe,  de  akkor  erről  meg 
intézkedni kéne. Ez most csak egy kérdés, hogy ezt jól látom-e? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Akkor  képviselő  úr  kérdéseire,  javaslataira  ketten  válaszolnánk  aljegyző  asszonnyal. 
Annyiban kezdeném én, hogy előterjesztőként én önmagában el tudnám fogadni a javaslatát a 
600.000-nek a 200.000-re való csökkentését, és a többit pályázat útján, csak talán képviselő úr 
jobban emlékszik, mint én, hogy régen működött ilyen rendszer a kerületben, csak, azért mert 
működött, abból kifolyólag nem működött. Merthogy nehezen üzemeltethető, és akkor egy, 
nem tudom, melyik  évben, egy óvatlan pillanatban döntött  úgy a Képviselő-testület,  hogy 
mivel ez a pályázati rendszer sokkal több macerával meg ráfordítással jár, mint azt remélték, 
ezért  egyösszegben  odaadják  a  támogatásokat.  Most  visszahozhatjuk  ugyan  a  pályázati 
rendszert,  csak nehogy a régi  problémákba ütközzünk.  Olyan szempontból  is  támogatható 
egyébként ez az elképzelés, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzatok, kerületi 
önkormányzatoknak  a  működése  nagyon  eltérő.  Most  tipikusan  nem a  Roma  Kisebbségi 
Önkormányzatról  beszélek,  hanem  az  összes  többiről.  Azért  informálisan  arról  vannak 
információink,  hogy van olyan  Kisebbségi  Önkormányzatunk,  amely  az  anyaország  itteni 
nagykövetségével,  vagy  kulturális  konzulátusával  aktív  kapcsolatot  tart,  és  van  olyan, 
amelyikről soha nem is hallottak. Tehát most ez nyilván nem az a fórum, ahol ezt nevesítenem 
kellene, de eltérően működnek. Van olyan Kisebbségi Önkormányzat, amely küldött tavaly 
önöknek,  képviselőknek  meghívót  ilyen-olyan  kulturális  rendezvényre,  és  van  olyan 
Kisebbségi Önkormányzatunk, amely évek óta nem ad életjelet  magáról.  Hát, nem tudom, 
hogy  hányan  kaptak  tavaly  egyik-másik  Kisebbségi  Önkormányzattól  meghívót,  mint 
képviselők  ilyen-olyan  rendezvényre.  Tehát  ilyen  szempontból  is  jobb  lenne  a  pályázati 
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rendszer, hogy, aki tevékenyen, aktívan, valóban a nemzeti és kisebbségi jogok képviseletére 
meg kulturális képviseletre szerződik, és tisztességesen, becsülettel ellátja, annak indokoltabb 
lenne,  csak  én  ebbéli  aggályomnak  szerettem  volna  hangot  adni,  hogy  nehogy  a  régi 
problémákba  beleütközzünk.  A  válasz  másik  részére  megadom  a  szót  dr.  Mészár  Erika 
aljegyző asszonynak.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő úr feltette bizottsági ülésen is a kérdést, így ideje volt a 
hivatalnak arra, hogy a megszüntetésre kerülő rendeletet, minden egyes szakaszát végigvegye, 
és  megállapítottuk  azt,  hogy  ezen  rendelkezések  vagy  az  SZMSZ-ben,  vagy  a  bizottsági 
ügyrendben,  vagy  a  közoktatási  törvényben,  vagy  pedig  más  jogszabályban  tételesen  fel 
vannak  sorolva.  Tehát  innentől  kezdve  nem fog  sérülni  a  szabályozás,  hogyha  a  tisztelt 
Képviselő-testület a rendeletet hatályon kívül helyezi. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak, parancsoljon.

Molnár György
Köszönöm  szépen.  Aljegyző  asszony  válaszát  köszönettel  elfogadom.  A  polgármester  úr 
fölvetésére, eredetileg nem gondoltam megtenni ezt a javaslatot, de miután a most elénk tett 
módosító  határozati  javaslat  eleve  tartalmazza  azt,  hogy  dolgozzon  ki  egy  pályázati 
koncepciót  a  polgármester,  emiatt  gondoltam,  hogy  ha  úgyis  bajlódunk  a  pályázattal, 
egyébként  ez  valóban  egy ilyen  ciklikusan  megy,  hogy azt  látta  a,  nem tudom,  kettővel 
ezelőtti Képviselő-testület, hogy egyes Kisebbségi Önkormányzatok ilyen módon élnek vele, 
akkor kitalálta a pályáztatást, akkor azzal iszonyú sok volt az adminisztráció, akkor megszűnt. 
Tehát ez lehet, hogy egy ilyen végtelen ciklus, de most miután újra előkerült a pályáztatás,  
azért gondoltam, hogy ha már gond van vele, akkor legalább a hasznát a másik oldalon, tehát, 
ha amúgy nem akarnánk pályáztatni, akkor nem jöttem volna elő ezzel az ötlettel.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, elfogadva ezt a logikát, akkor előterjesztőként befogadom a módosító javaslatot, 
hogy a 600.000 Ft 200.000 Ft-ra módosuljon, és a kieső összegeket pedig, a költségvetésben 
meghatározott  összeget,  azért  annyi  mozgásteret  hagyjunk magunknak még ebben, hogy a 
költségvetésben a Képviselő-testület által meghatározott összeget pedig pályázat útján tesszük 
elérhetővé a Kisebbségi Önkormányzatok számára. Megadom a szót Pintér Attila képviselő 
úrnak.

Pintér Attila
Köszönöm szépen  a  szót.  Én annyiban  csatlakoznék  Molnár  György  képviselőtársamhoz, 
hogy javasolnám,  hogy a Roma Önkormányzat  esetében is  csökkentsük 200.000 Ft-ra,  és 
majd ők is pályázzanak, mert állami támogatást úgyis kapnak. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Ezt  a  módosítást  nem  tudom  befogadni.  A  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat  már  csak 
létszámát és érintettjeit tekintve is Józsefvárosban jóval hangsúlyosabban jelenik meg, mint 
akár  a  Ruszin,  vagy az Örmény,  vagy bármely másik.  Ha a képviselő úr fenntartja  ezt  a 
módosítóját, erről külön fogok szavaztatni. Ráutaló magatartásából arra következtetek, hogy 
fenntartja. Molnár képviselő úrét viszont befogadva, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. 
Először  a  módosítóról  kell  szavaztatni,  Pintér  képviselő  úr  módosítójáról,  kérem  a 
képviselőket, szavazzanak most.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
36/2011. (I. 19.) 2 IGEN 14 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Pintér Attila módosító indítványát, mely  
szerint a Józsefvárosi Roma Önkormányzat esetében is csökkenjen az előterjesztés 2/a. számú  
mellékletében szereplő támogatás összege 200.000 Ft-ra.

Dr. Kocsis Máté
2 igen,  14  nem,  0 tartózkodással  a  Képviselő-testület  elutasította.  Az eredeti  határozatról 
döntünk, a 3 pontból álló határozat elfogadásához, Molnár képviselő úr által tett módosítással 
kiegészülve, minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
37/2011. (I. 19.) 15 IGEN 1 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  az  516/2010.  (XII.15.)  sz.  képviselő-testületi  határozat  1.  pontjának a  Józsefvárosi 
Roma Önkormányzatra vonatkozó részét módosítja azzal, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletét  képező  Fenntartási  és  Használati  Szerződést  fogadja  el  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

2.) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét  képező, a Bolgár-, Görög-,  Német-, 
Lengyel-,  Örmény-,  Román-,  Ruszin-,  Szerb-,  Szlovák-,  Ukrán-,  Roma  Kisebbségi 
Önkormányzattal  kötendő  Támogatási  Szerződéseket  és  felhatalmazza  a  polgármestert 
azok aláírására.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a Bolgár-, Görög-, Német-, Lengyel-, Örmény-, Román-, 
Ruszin-,  Szerb-,  Szlovák-,  Ukrán  Kisebbségi  Önkormányzatok  rendezvényeinek 
támogatása érdekében dolgozzon ki pályáztatási koncepciót.

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

    3. pont esetében: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Rendeletet alkotunk, a 2 §-ból 
álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  1  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (I.20.) SZ. RENDELETÉT A HELYI KISEBBSÉGI 
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ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 51/1999. (XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL.

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti  szavazási listáit  a jegyzőkönyv 4. számú 
melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 

Tájékoztatók

• Tájékoztató a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak 
jutalmazásáról
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szavaznunk  ugyan  nem kell  róla,  de  kiegészítésem nincs  hozzá,  és  a  vitáját  megnyitom, 
kérdés, hozzászólás. Ha ilyen nincs, a vitát lezárom.

• Tájékoztató a 2010. december 29-ei képviselő-testületi ülésen tárgyalt 
idegenforgalmi adó rendelettel kapcsolatban feltett kérdésre
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, szóbeli kiegészítés nincs hozzá, vitáját megnyitom. Ha 
nincs kérdés, hozzászólás, a vitát lezárom. Napirendi pontjaink végére értünk. Az ülés végén 
az SZMSZ 20. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati  ügyekben kérdést intézhetnek a 
képviselők  polgármesterhez,  alpolgármesterhez,  jegyzőhöz,  bizottságok  elnökeihez.  E 
tárgyban megadom a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak, parancsoljon. 

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Én a JESZ-szel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Úgy tudom, hogy a JESZ 
főigazgatója főpolgármester-helyettesi megbízást kapott, megválasztották. Gondolom a JESZ 
főigazgatói  feladatait  a  továbbiakban  nem  ő  fogja  ellátni.  Azt  hallottam,  hogy  az  orvos 
igazgató úr pedig két héttel ezelőtt elhunyt. Most azt szeretném kérdezni, hogy akkor a JESZ-
nek a vezetésével  kapcsolatban mire lehet  számítani,  mikor  fogunk ezzel  foglalkozni?  Én 
őszintén szólva, amikor ezt hallottam, azt hittem, hogy sürgősséggel a mai testületi ülésen 
ezzel  foglalkozunk,  de  hát  miután  erre  nem került  sor,  azért  kérdezem meg.  Köszönöm 
szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Jogos a képviselő asszony felvetése. A főpolgármester-helyettes úr fizetés nélküli 
szabadságon  van  jelen  pillanatban,  tehát  tulajdonképpen  ebben  a  státuszban  végül  is  az 
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intézmény  kötelékében  marad,  de  főpolgármester-helyetteskedik.  Ezt  azért  tartom 
szerencsésnek,  mert  egy vezetői  állással  járó  költségeket  megtakarít  az  önkormányzat.  A 
helyettes, az új orvos igazgató valóban, az orvos igazgató úr tragikus halála után Koroknai 
doktor úr lett, és ő fogja ellátni a helyettesítésen belül a JESZ főigazgatójának feladatait a 
közeljövőben. Ez a jelen pillanatban, mint munkáltatója mondom Szentes Tamásnak, hogy 
így született vele a megállapodás. Ha elfogadható a válasz, akkor írásban ezt már nem küldöm 
meg képviselő asszonynak. Megadom a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen, nekem két kérdésem lenne, de az első nem annyira sürgős, úgyhogy azt el 
tudom halasztani a következő ülésre, ma már eléggé eljárt az idő. A második pedig az lenne, 
ezt most én is egy blogon olvastam, bár a polgármester úr a blogokat a múltkori ülésen is egy 
picit  leszólta,  de ez a Blaha Lujza térről szólna.  Tavaly év végén megjelent  egy írás egy 
blogon, miszerint ugye egy pár hónapon belül egy pláza fog nyílni a Blaha Lujza téren, és a 
plázának a tulajdonosa elkészíttetett egy tervet a Blaha Lujza térnek a rendbe tételére. Hát így 
viszonylag  elképesztő állítások szerepeltek  ezen a  blogon. A terv például  azt  tartalmazza, 
hogy egyes  fákat  gyökerestől  áthelyeznek  a tér  egyik  pontjáról  a  másik  pontjára,  de terv 
szerint természetesen. És tulajdonképpen az egész tér egy funkciójának nem megfelelő tervet 
kapott,  miszerint  egyszerűen  nem  veszi  figyelembe  azt,  hogy  az  emberek  honnan  hova 
közlekednek  a  téren  belül.  Most  tudom,  hogy ez  nem egy hivatalos  terv,  hanem ezt  egy 
beruházó  készíttette,  és  azt  szeretném megkérdezni  ezzel  kapcsolatban,  hogy várható-e  a 
Blaha Lujza tér felújítására tervpályázat kiírása? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
A képviselő úr által elmondottakra két részletben válaszolnánk, először én, aztán pedig dr. 
Iván Roland ügyosztályvezető  úr.  Én, ha így tetszik,  leszóltam a blogokat,  hát,  ahogy ön 
fogalmaz,  úgy  fogalmaz.  Két  dolgot  sérelmeztem,  azért  válasszuk  ketté.  Az  egyik,  hogy 
szerintem nem szerencsés, ha egy képviselő a blogokon keresztül ismeri meg a kerületet. Ez 
volt  az egyik,  amit  én szóvá tettem,  hogy nekem önmagában az érdekes,  ha a képviselők 
blogokból informálódnak a kerület életéről. Én nagyon ritkán olvasok blogokat, és elég sok 
mindent  szerintem  saját  tapasztalatból  jobban  tudok.  De  pusztán  csak  az  önök,  vagy 
valamennyi blogolvasó képviselőnek szántam. Ez volt az egyik üzenet, hogy furcsán veszi ki 
magát,  ha  pusztán  onnan  ismerik  meg  a  kerület  ügyeit.  A  másik,  amit  sérelmeztem,  ezt 
szívesen  elismétlem,  ha  ezzel  segítek  a  jövő  heti  blogélet  fellendítésében,  az,  hogy nem 
tartom szerencsésnek a partvonalról való arctalan és névtelen bekiabálást felelősségvállalás 
nélkül. Ezt önöknek, mint esküt tett képviselőknek nem kell különösebben mondanom, nem is 
tartom egy egyenes dolognak különben. Mindenkinek lelke rajta, hogy, tisztelet a kivételnek, 
de kevesek kivételével, akik arcukkal, nevükkel vállalják az internetes írásaikat, azon túl ez 
egy  működő  gyakorlat,  én  ezt  elfogadom,  de  hogy  a  kerület  felelősségteljes  Képviselő-
testületének döntéseire hatékony befolyása szerintem nem jó, ha van, azt pusztán azzal tudom 
indokolni, hogy az az önök és az én munkámnak is az erős kérdőjele. Mert akkor miért nem a 
bloggerek a képviselők, tisztelt képviselők, akkor miért vállalták önök el, hogyha a bloggerek 
után  mennek,  és  nem a  bloggerek  mennek  önök után,  és  nem az  önök városi  javaslatait 
fogadják meg a bloggerek, hanem önök a bloggerek városi javaslatait, akkor miért önök ülnek 
a Képviselő-testületben.  Nekem pusztán ez a problémám,  de ezt  jövő héten is  elismétlem 
szívesen. Én pusztán ezt a felelősség nélküli, hangsúlyozom, a felelősség nélküli, partvonalról 
való, nagyon éles szavú, nagyon kritikus bekiabálást  nem tartom egy, hogy mondjam, egy 
korrekt dolognak. Egyébként én inkább, megnyugtatásul mondom, a jövőben én továbbra is 
az önök véleményére inkább fogok támaszkodni, valamennyiükére, mint egy általam sosem 
látott blogíróéra. Erre utaltam a múltkor, amit most megismételtem, bízva abban, hogy jövő 
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héten megint anyagyilkos lehetek a blogokon. Jakabfy Tamás képviselő úrnak adom meg a 
szót.

Jakabfy Tamás
Hát, tulajdonképpen nem mondunk egymásnak ellent, tehát itt természetesen csak arról van 
szó,  hogy  egy  blogon  megjelent  információmorzsa  azért  egy  ilyen  képviselői  kérdést 
szerintem megérhet,  és az a múltkori  eset is,  úgy emlékszem, hogy egy képviselői kérdés 
esetében merült fel. Jó, köszönöm, akkor a válasz második részét…..

Dr. Kocsis Máté
Ezzel  nincs  gond,  a  válasz  másik  részére  Iván Roland.  Annyit  még  engedjen  meg,  hogy 
mindenki  onnan  informálódik,  ahonnan  akar.  Én  a  saját  álláspontomat  elmondtam,  ön  is 
elmondta, nincs vita köztünk ebben. Iván Rolandnak adom meg a szót.

Dr. Iván Roland
Köszönöm a szót, polgármester úr. A területnek a tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat, így 
igazából sem tulajdonosként, sem engedélyezőként ebben a kerület nem tud részt venni. Tehát 
így a tervpályázat kiírását maximum javasolni tudjuk, de ebben döntési pozíciónk nincsen. 
Egyébként a terveknek egy bizonyos szintje járt az önkormányzatnál, született róla bizottsági 
döntés, jóváhagyta az önkormányzat. Fogalmazott meg ugyan javaslatokat hozzá, de zömében 
jónak ítéltetett a szakmai stáb által a terv. Ezek a tervek, amelyeket mi megkaptunk, ezek az 
ügyiratban rendelkezésre állnak, tehát, ha képviselő úr meg szeretné azt az állapotát ismerni,  
amit hozzánk akkor benyújtottak, akkor mi ezt készséggel megmutatjuk, és akkor talán pontos 
információkat lehet majd kapni, és nem blogról kell gyűjteni.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszonynak adom meg a szót.

Dr. Révész Márta
Elnézést kérek, azt szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne-e arra számítani, hogy amikor 
ilyen jellegű anyagok kerülnek a kerület birtokába, a hivatal birtokába, akkor anélkül, hogy 
amit  most  Iván  Roland  ügyosztályvezető  úr  mondott,  hogy nem lehetne-e  ezeket  anélkül 
megkapnunk,  hogy  blogra  vagy  bármire  hivatkozva  megkérjük?  Tehát,  hogy  valami 
automatizmust nem lehetne-e, mert azért nekünk ez segítséget jelentene. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Iván Roland ügyosztályvezető úrnak adom meg a szót.

Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen. A terveket megtárgyalta az illetékes bizottság, meg is kapták a kivonatos 
részét, tehát rajzi része is volt az előterjesztésnek. Akármikor, bármelyik képviselő megkeres 
minket, mi pici szervezés után rendelkezésre bocsátjuk, mert ezek elég nagyméretű rajzok, 
keresünk hozzá  egy helyet,  ahol  ezeket  ki  lehet  teríteni  és  meg  lehet  nézni.  Tehát  bárkit 
várunk szeretettel ez ügyben. 
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Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm a képviselők és a hivatal munkáját, 
valamennyi kedves vendégünknek a részvételét. Az ülést 18 óra 21 perckor bezárom. 

Budapest, 2011. február 2.

dr. Mészár Erika dr. Kocsis Máté 
a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

Jogi Csoport

A jegyzőkönyvet készítette:

Deákné Lőrincz Márta
Szervezési Csoport ügyintézője
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