
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 3-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 4. rendes üléséről.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
86/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

2/3.
►

Teleki téri piac / Konzultációs testület 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
87/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évi 
tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés 2011. évi odaítéléséről
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Bárczy István Díj adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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3.
►

Teleki téri piac / Konzultációs testület 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Corvin Sétány Program / március-április likvid terv
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. 
feladatainak önkormányzati intézményi formában történő ellátására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Elektronikai hulladékhasznosítás Józsefvárosban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a 2010. évi gyermekfogászati alapellátásról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Józsefvárosi Roma Szolgálat jogutód nélküli megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi 
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi 
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakításához szükséges 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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4. Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségének” 
megtartásához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

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

1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évi 
tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
88/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
felszólalási jogot ad Salgó László rendőr őrnagy, kapitányságvezető részére.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
89/2011. (III. 03.) 17 IGEN 1 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  BRFK VIII.  kerületi  Rendőrkapitányság 2010.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Polgármesteri Kabinet

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés 2011. évi odaítéléséről
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
90/2011. (III. 03.) 15 IGEN 0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

1./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2006.
(III.10.)  sz.  önkormányzati  rendeletével  alapított  Józsefvárosi  Aranykoszorú  kitüntetést  a 
2011-es  adományozási  évben  az  arra  érdemesült  alábbi  személyek  /  szervezetek  részére 
adományozza:

- BENNOVUM Kft.
- Kanyik Antal vállalkozó
- Kázmérné Dubecz Margit szakgyógyszerész
- Török László vállalkozó
- Wölfinger László vállalkozó

2./ A Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés átadásának fedezete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletében elfogadottak szerint 200.000 Ft, mely a 11104 címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Hatósági Ügyosztály

Napirend 2/2. pontja
Javaslat a Bárczy István Díj adományozására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
91/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 28/1992. (X.1.) rendelete alapján 
Bárczy István Díjra javasolja Szontagh Pál intézményvezetőt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 3.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 2/3. pontja
► Teleki téri piac / Konzultációs testület 

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
92/2011. (III. 03.) 17 IGEN 0 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.   a Konzultációs testület tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

- Alföldi György – tanácsadó, Stratégiai Tanácsadó Iroda – elnök

- Csabáné dr. Sándi Klára – ügyvéd, Rév8 Zrt. – tag

- dr. Serfőző Anikó – ügyvéd, Rév8 Zrt. – tag

- Szabó István – lakossági kapcsolattartó, Rév8 Zrt. – tag

- Murányi László Flórián – ügyvezető, Józsefváros Közbiztonságáért és 
Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. – tag

A polgármesteri hivatal részéről a jegyzőt helyettesítő aljegyzőn keresztül:

- Buczó Ildikó – ügyintéző, Gazdálkodási Ügyosztály – tag

- Ötvös Edit - ügyintéző, Gazdálkodási Ügyosztály – tag

Felelős: polgármester, a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

2.  felhatalmazza  a  Konzultációs  testületet  a  Teleki  térrel  kapcsolatos  tárgyalások 
lefolytatására.

A Konzultációs testület feladata az önkormányzat nevében, felhatalmazás alapján a jelenlegi 
helyhasználókkal:
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- az érvényben lévő szerződések jogi és valós helyzetének tisztázása,

- a jövőbeni célok megismerése, mind az ideiglenes, mind az új piac esetében,

- a megszüntetési ajánlatok megismertetése a helyhasználókkal,

- szándéknyilatkozatok kidolgozása a megállapodásokhoz,

- szerződések előkészítése az ideiglenes piacra történő átköltözéshez,

-  az  újonnan  kialakítandó  piachoz  kapcsolódó  igényfelmérés,  előzetes  bérleti  díj 
kiajánlása

- egyeztetések lefolytatása az új piacra történő belépési díjról,

- a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság számára a szerződéstervezetek és döntés 
előkészítő anyag összeállítása a Stratégiai Tanácsadó Irodával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.   elfogadja a pályázati felhívás módosításait és az előterjesztés mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt pályázati felhívást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.   a Képviselő-testület 72/2011.(II.17.) számú határozatában elfogadott hirdetmény feladási 
határidőt 2011. március 7-11-re módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Stratégiai Tanácsadó Iroda

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Corvin Sétány Program / március-április likvid terv
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
93/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. március, április 
havi likviditási tervét.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. 
feladatainak önkormányzati intézményi formában történő ellátására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
94/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

1. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy 2011. július 1-jétől:

1.1. a közrend, közbiztonsággal kapcsolatos közfeladatait a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 
önkormányzati fenntartású költségvetési szerv keretén belül kívánja ellátni.

1.2.  az önként  vállalt  köztisztasági  feladatait  a Teleki  téri  piac  önkormányzati  fenntartású 
költségvetési szerv látja el új - Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat - elnevezéssel.

1.3.  A  Képviselő-testület,  mint  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért 
Szolgáltató  Egyszemélyes  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  egyszemélyes  tulajdonosa  a  Kft–t 
jogutód nélkül végelszámolással megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1-1.3. pontban leírt feladat átadás-
átvétel végrehajtására vonatkozó konkrét intézkedési javaslatait készíttesse el és terjessze a 
Képviselő-testület 2011. májusi ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. májusi képviselő-testületi ülés

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. pont szerinti végrehajtásra vonatkozó intézkedési 
javaslat  elfogadásáig  2011.  március,  április  hónapokra  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és 
Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. részére 11.666 eFt/ hó 
működési támogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, elemezze és értékelje az 
önkormányzati  feladatellátás  jelen  előterjesztésben  vázolt  hármas  tagozódású  – 
vagyongazdálkodási,  városüzemeltetési,  közrendvédelmi  – modellt  és  az ezzel  kapcsolatos 
döntési javaslatait terjessze a Képviselő-testület 2011. júliusi ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. júliusi képviselő-testületi ülés

A  határozat  végrehajtását  végzi:  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Pénzügyi  Ügyosztály, 
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft.

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Elektronikai hulladékhasznosítás Józsefvárosban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
95/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Az Elektro-Waste Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködve a helyi adottságoknak 
megfelelően részt vesz propaganda anyag kialakításában, a lakosság és intézmények 
tájékoztatásában,  kommunikációs  felületet  biztosít  a  helyi  újságban,  a  kerület 
honlapján.

2. A  helyi  adottságoknak  megfelelően  gyűjtőpontokat  jelöl  ki  és  engedélyezi  azok 
térítésmentes használatát az e-hulladék begyűjtésének idejére.

3. Hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Elektro-Waste  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  az 
Együttműködési  megállapodás  tényét  feltüntesse  a  kerületi  terjesztésű kiadványain, 
tájékoztató anyagain, honlapján.

4. Az Együttműködési Megállapodás időtartama alatt az együttműködés tárgyát képező 
célok  érdekében  más  szervezettel  az  e-hulladék  begyűjtésére  együttműködési 
megállapodást nem köt. 

5. Felkéri a polgármestert az Elektro Waste Nonprofit Közhasznú Kft-vel a határozatlan 
időre szóló Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 15. 

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály
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6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Beszámoló a 2010. évi gyermekfogászati alapellátásról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
96/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási  Klinika  2010.  évi  gyermekfogászati  alapellátásról  szóló  szakmai 
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 6/2. pontja
Józsefvárosi Roma Szolgálat jogutód nélküli megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
97/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
felszólalási jogot ad 2 percben Csorba Zoltán igazgatónak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
98/2011. (III. 03.) 14 IGEN 4 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. mint alapító, az irányító jogkörébe tartozó Józsefvárosi Roma Szolgálatot 2011. április 
14. napjával jogutód nélkül megszünteti.

2. elfogadja a határozat mellékletét képező Megszüntető Okiratot.

3. a Józsefvárosi Önkormányzat a Józsefvárosi Roma Szolgálat 2011. április 14. napjáig 
keletkező  jogai  és  kötelezettségei  -  ideértve  vagyoni  jogait,  továbbá  valamennyi 
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elismert,  vagy nem vitatott  pénz,  vagy pénzben kifejezett  tartozásai  -  tekintetében 
helytáll.

4. a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Józsefvárosi Roma Szolgálat 
vagyonleltára  szerint  vagyonát  képező  ingó  vagyont  teljes  terjedelmében,  minden 
elemében átveszi 2011. április 14. napjával.

5. a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.  a  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat 
használatában  lévő ingatlant  (Budapest,  VIII.  kerület  Déri  M.  u.  3.)  átveszi  2011. 
április 14. napjával.

6. felhatalmazza  a  polgármestert  a  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  megszüntetésével 
kapcsolatos  valamennyi  intézkedés  megtételére  és  minden  szükséges  dokumentum 
aláírására.

7. visszavonja Csorba Zoltán,  a Józsefvárosi Roma Szolgálat  igazgatójának magasabb 
vezetői megbízását 2011. április 14-i hatállyal.

8. felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  szerződéseit, 
megállapodásait mondja fel 2011. április 14-i hatállyal.

9. felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  mint  munkáltatót,  hogy  intézkedjen  a  törvényi 
előírásoknak megfelelően a közalkalmazottak munkaviszonyának megszüntetéséről, és 
a továbbfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásról, készítse el az intézmény eszközeinek 
és forrásainak leltárát.

10. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t, hogy 2011. évi üzleti tervének 
módosítására  vonatkozó  javaslatát  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének következő ülésére terjessze be.

11. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
2011. áprilisi első ülésére terjessze be a Józsefvárosi Roma Szolgálat jogutód nélküli 
megszüntetésének költségigényét, és annak fedezetét.

12. megköszöni a Józsefvárosi Roma Szolgálat 14 éves munkáját.

Felelős: 1-4., 6-7. és 11-12. pont esetében: polgármester
  5. pont esetében: Kisfalu Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezetője
  8-9. pont esetében: Józsefvárosi Roma Szolgálat intézmény vezetője
 10. pont esetében: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1. és 3-8. pont esetében: 2011. április 14.
                2. pont esetében: 2011. március 3.

   10. pont esetében: 2011. március 17.
   11. pont esetében: 2011. április 7.
   12. pont esetében: azonnal

A  határozat  végrehajtását  végzi:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály,  Józsefváros  Roma 
Szolgálat, Kisfalu Vagyongazdálkodó Kft., Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
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A  98/2011.  (III.  03.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  1.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi 
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi 
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakításához szükséges 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
99/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az általa fenntartott
a) Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, 

(székhely:1081 Budapest, Népszínház u. 22., közalkalmazottak száma: 31 fő)
b) a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona,

(székhely: 1089 Budapest, Kőris u. 35., közalkalmazottak száma: 30 fő)
c) a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala,

(székhely: 1089 Budapest, Kőris u. 35., közalkalmazottak száma: 13 fő)

önkormányzati költségvetési szerveket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(Áht.) 95. § (1), (3) bekezdése szerint összeolvadással átalakítja, 2011. április 30. napjával. 
Az Áht. 95. § (3) bekezdése alapján az a), b), c) pontban felsorolt egyesítendő költségvetési 
szervek  ezen  időponttól  megszűnnek  (továbbiakban:  megszűnő  költségvetési  szerv), 
jogutódjuk a 2. pont szerinti átalakítással létrejövő költségvetési szerv.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

2. az 1. pont alapján 2011. május 01. napjától az átalakítással létrejövő új - önállóan működő 
és  gazdálkodó  -  jogutód  költségvetési  szervet  alapít  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Központ  elnevezéssel,  amely  ellátja  a  megszűnő  költségvetési  szervek 
valamennyi  közfeladatát  és  új  feladatként  a  gyermekjóléti  központ,  mint  kötelező 
önkormányzati feladatot.
A  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  székhelyeként  a  1081  Budapest, 
Népszínház u. 22. számot jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 01.

3.  elfogadja  az  előterjesztés  1.a),  1.b),  1.c)  számú  mellékletét  képező  átalakító  okiratot, 
valamint az 1.d) számú mellékletében foglalt alapító okiratot.
Az átalakító okiratok és az alapító okirat hatálybalépésének napja: 2011. május 01.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 01.

4. 
a)  felkéri a  polgármestert,  hogy a  Józsefvárosi  Szociális  Intézmények  Gazdasági  Hivatala 
útján  intézkedjen  az  1.  pont  szerint  megszűnő  költségvetési  szervek  folyó  évi 
költségvetésének felhasználásáról szóló elszámolás, mérlegbeszámoló és vagyonleltárának az 
átadás-átvételhez szükséges elkészítéséről.
b) A végleges pénzügyi elszámolás határideje: a megszűnést követő 60 nap, azaz 2011. június 
29. napja.
Felelős:  polgármester,  Józsefvárosi  Szociális  Intézmények  Gazdasági  Hivatala  magasabb 

vezetője és gazdasági vezetője
Határidő: a) pont esetében 2011. április 30.

    b) pont esetében 2011. június 29.

5.  felkéri a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  az  1.  pont  szerinti  megszűnő  költségvetési 
szervek magasabb vezető beosztású vezetői és megbízott  vezetője felé,  hogy készítsék elő 
átadásra  az  általuk  vezetett  költségvetési  szerv  teljes  dokumentációját,  nyilvántartásait, 
pályázatait  és  a  költségvetési  szerv  teljes  szolgáltatói  tevékenységét  érintő  minden 
folyamatban lévő ügyet.

Felelős: polgármester, a megszűnő költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2011. április 30.

6. az 1. pont szerint megszűnő költségvetési szervek 2011. április 30. napjáig az irányító szerv 
hozzájárulása  nélkül  nem  vállalhatnak  beruházást,  felújítást  érintően  új  kötelezettséget, 
foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthetnek. Egyéb kötelezettséget maximum 3 
hónap időtartamra 2011. április 30-ig vállalhatnak.

Felelős: polgármester, a megszűnő költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2011. április 30.

7. a vagyon feletti  rendelkezési  jogosultság,  beleértve a követeléseket  és kötelezettségeket 
2011. május 01. napjától a 2. pont szerinti jogutód költségvetési szervet illetik meg.

Felelős: polgármester, a megszűnő intézmények vezetői
Határidő: 2011. április 30.

8. az 1. pont szerinti megszűnő költségvetési szervek alábbi vezetőinek:
a)  Váradi  Gizella  intézményvezetői  feladatokkal  megbízott  vezető  (Józsefvárosi 
Családsegítő Szolgálat), megbízását,
b)  Gyuris  Gabriella  kinevezett  magasabb  vezető  beosztású  vezető  (Gyermekjóléti 
Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona) kinevezését 

közalkalmazotti jogviszonyuk fenntartása mellett 2011. április 30. napi hatállyal visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

9. a 2. pont szerint költségvetési szerv magasabb vezető beosztású álláshelyére pályázatot ír ki 
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a határozat 2. sz mellékletében foglalt tartalommal. Felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt,  
hogy intézkedjen a pályázati kiírás közzétételéről és a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Felelős: polgármester, a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2011. március 03., a pályázati kiírás közzétételét érintően 2011. március 08.

10.  felkéri  a  polgármestert  a  3.  pont  szerinti  átalakító  okiratok  és  alapító  okirat,  az 
átalakítással járó munkaügyi és egyéb dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 01.

11. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 2. pont szerinti költségvetési szerv szervezeti 
és működési szabályzatának, szakmai programjának elkészítéséről és működési engedélyének 
megkéréséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 31.

12. a 2. pont szerinti  költségvetési  szerv 2011. évi költségvetési  előirányzatát  a megszűnő 
költségvetési szervek költségvetési előirányzatának figyelembe vételével alakítja ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 01.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, 
megszűnő költségvetési szervek

A  99/2011.  (III.  03.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Napirend 6/4. pontja
Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségének” 
megtartásához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
100/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a Józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségének bérjellegű költségeinek biztosításához az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11104 cím dologi előirányzatát 86 e Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 70 e Ft-tal, a 
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 16 e Ft-tal megemeli
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2./ felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási 
szabályairól  szóló  rendelet  következő  módosításánál,  a  határozatban  foglaltakat  vegye 
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont vonatkozásában 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülés,

    2. pont vonatkozásában az önkormányzat költségvetésének következő módosítása.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
101/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  „A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  intézményekben  alkalmazotti 
jogviszonyban  foglalkoztatott  dolgozók  juttatási  szabályzat”-ot,  melynek  hatályba 
lépési időpontja: 2011. március 04.

2. felkéri a polgármestert a szabályzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

A  101/2011.  (III.  03.)  számú  határozat  mellékletét  a  kivonat  3.  számú  melléklete 
tartalmazza.

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
102/2011. (III. 03.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  a Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tagjává  Dr.  Koroknai  András  (FIDESZ-
KDNP) helyett Szilágyi Melindát (FIDESZ-KDNP) választja meg.

2.  felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon a  személyi  változások  átvezetéséről  a  szükséges 
nyilvántartásokon.

Felelős: 1. pont esetében polgármester
  2. pont esetében a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  18  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  14/2011.  (III.07.)  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.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Kaiser József
A Dobozi utca 37. előtt van egy igen mély kátyú, amibe úgy bedől mindig egy gázcsonk. Én 
kértem  a  Kisfalu  Kft-t,  hogy  mivel  bedől  egy  gázcsonk  oda,  egy  utcai,  tulajdonképpen 
gázelzáró,  és  a  lakók  gázszagot  éreznek.  Én kértem a  Kisfalu  Kft-t,  hogy intézkedjenek. 
Intézkedtek is, kiküldték a Gázműveket. A gázművek emberei két követ raktak a gázcsonk 
alá, hogy visszaálljon függőlegesen, és elmentek azzal, hogy most már minden rendben van, 
és továbbra is érződik a gázszag. Én szeretném kérni a jegyzőt, a Kisfalu Kft-t, hogy azért 
csináljanak valamit, nehogy valami gond legyen. Ez különben ugye ma reggeli történet volt, 
ma  délelőtti  történet,  egy  kicsit  megdöbbentem  az  intézkedésnek  a  szakszerűségén  és  a 
gyorsaságán.

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály
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Jakabfy Tamás
Az én kérdésem a már egyszer-kétszer előkerült, Kisebbségi Önkormányzatok támogatásával 
kapcsolatos. Az utolsó ülésünk óta én utánajártam ennek a kérdésnek, és megkérdeztem a 
Kisebbségi Önkormányzatokat, hogy a határozatunkkal mi az ő problémájuk. Kiderült, hogy 
elég röviden összefoglalhatóan két dologgal van problémájuk. Az egyik az, hogy a miáltalunk 
jóváhagyott, idei évre szóló 200 ezer Ft, az várhatóan a működésnek a dologi költségét sem, 
vagy pedig éppen hogy fedezi. Tehát ezt a fix részt szeretnék, hogyha nagyobbra venné a 
Képviselő-testület,  ugyanis pályázni működésre általában nem lehet. A másik problémájuk 
nekik, hogy a 200 ezer Ft-ot 4 évre szeretnénk aláíratni  velük,  tehát  az egész ciklusra.  A 
szerződés-tervezetben, az előterjesztésben visszanéztem, valóban 4 éves ciklusra szól ennek 
az összegnek a megállapítása. Én úgy gondolom, hogy annak a beismerése, hogy egy rossz 
döntést  hoztunk,  az hát  egy jó  politikusnak a  sajátja  kell  legyen,  és  én ezt  a  beszélgetés 
alapján  beismertem,  hogy ugyan  én  is  megszavaztam ezt  a  döntést,  de  valószínűleg  ez  a 
döntés  rossz  volt.  Ez  a  200  ezer  Ft  valószínűleg  egy  kisebbségi  önkormányzat  1  éves 
működésére,  mint  fix rész,  kevés.  Kérdésem az lenne,  hogy a városvezetés  részéről  hogy 
állnak  ezek  a  tárgyalások?  Úgy  tudom,  hogy  még  mindig  nem  írták  alá  a  szerződést  a 
Kisebbségi Önkormányzatok. És kérdezném a polgármester úrtól, hogy vállalja-e ennek az 
ügynek a további képviseletét és a Kisebbségi Önkormányzatok elnökeivel a tárgyalást?

Dr. Kocsis Máté
Természetesen a polgármester  mindent  bevállal,  viszont nekem lenne egy kérdésem, hogy 
melyek a Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásai? Ha szabad nekem is kérdeznem, bár 
általában csak tőlem lehet. Nem világos tényleg, mert, hogyha ezt meg tudjuk vitatni, akkor 
kellő felhatalmazást  érzek ahhoz, hogy menjek ez ügyben tárgyalni,  csak ma nem világos 
számomra, hogy melyek a Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásai. Ha ebben segítene a 
képviselő úr, akkor megköszönném.

Jakabfy Tamás
Hát természetesen ennek én nem kérdeztem utána, de hát például az irodaszerekre gondolok 
én így első közelítésben, és a ….

Dr. Kocsis Máté
Tájékoztatom a  tisztelt  képviselő  urat,  hogy a  Kisebbségi  Önkormányzatok  működésének 
dologi feltételeit az önkormányzat biztosítja. Tehát nem ebből a 200 ezer Ft-ból finanszírozták 
sohasem a rezsijüket, a villanyszámlájukat, a papírt, a borítékot, a semmit. Tehát én csak azt 
szerettem volna mondani, hogy ön és a Kisebbségi Önkormányzatok között nem folyt egzakt 
tárgyalás, hogy úgy mondjam, az igazság nem minden részletét bontották ki az ön számára. 
Az önkormányzat az ő működésük dologi feltételeit biztosítja. Az a 200 ezer Ft, amit 4 évre 
mondtunk ki a képviselő-testületi határozatban, az azzal lett kimondva, hogy minden évben 
természetesen felülvizsgáljuk.  Szóval én azt gondolom, hogy annyira  nem sötét  a helyzet, 
ettől  függetlenül  magaménak  érzem  a  problémát  és  az  ön  kérését.  A  Kisebbségi 
Önkormányzatok még nem írták alá a velük kötendő együttműködési  megállapodást,  tehát 
nem nálunk akadt meg az ügy. Ebben is szeretném, hogyha képben lenne, képviselő úr, tudná, 
hogy nem nálunk akadt el. Egyébként ezt a javaslatot ne bánja meg, képviselő úr. Tehát nem 
attól  lesz szerintem jó vagy rossz politikus,  hogy azt a javaslatát  visszavonja-e. Szerintem 
akkor egy jó,  nem is  jó,  de életszerű  döntést  hoztunk.  Tehát  mindenképpen a nemzeti  és 
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése érdekében, mint kötelező önkormányzati feladat 
érdekében,  hogy  ennek  a  feltételeit  mi  biztosítjuk,  és  kardoskodunk  is,  csak  szeretnénk, 
hogyha ez fordítva is így lenne. Tehát egy valóban működő nemzeti  és etnikai kisebbségi 
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önkormányzatot,  egy kulturális  közösséget  fog  az  önkormányzat  támogatni  mindig  is.  És 
higgye  el,  hogy a  dologi  kiadásait  eddig  is  fizettük,  ezután  is  fogjuk.  Tehát  ezt  a  kettőt, 
nehogy önnel azt a látszatot keltessék, hogy nekik kell állniuk, nem kell, azt fizetjük. Ettől 
függetlenül a feltett kérdésére 15 napon belül választ fogunk küldeni önnek írásban, abban a 
reményben, hogy addig általuk is aláírásra kerülnek a szerződések. 

A kérdésre írásban válaszol: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2011. március 7.

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

_______________
Dr. Fónagy Ágota 
szervezési és üzemeltetési
ügyosztályvezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Deákné Lőrincz Márta
ügyintéző
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Kivonat 1. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Képviselő-testületi határozat száma: 98/2011. (III.03.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1) bekezdésében és 96.§-ában, 
továbbá  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  kormányrendelet 
11.§-ában foglaltak  alapján Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  (a 
továbbiakban:  Önkormányzat)  a  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat,  mint  költségvetési  szerv 
megszüntető okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A megszüntetett szerv neve: Józsefvárosi Roma Szolgálat

2. A megszüntetett szerv székhelye: Budapest, VIII. ker. Déri Miksa u. 3.

3. A megszüntetett szerv PIR törzsszáma: 679132

4. A megszüntetett szerv típusa: Közművelődési intézmény, önállóan
működő költségvetési szerv

5. A megszüntetett szerv irányító Budapest Főváros VIII. kerület 
    és alapító szerve: Józsefvárosi Önkormányzat

6. A megszüntető szerv neve: Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

7. A megszüntetés időpontja: 2011. április 14.

8. A megszüntetés módja: Jogutód nélküli megszűnés

9. A  megszüntetés  oka: A  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  megszüntetésére  az 
Államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  91.§  (1)  bekezdés  a)-c)  pontjaiban 
foglalt  gazdaságosság,  hatékonyság  és  eredményesség  követelményének  érvényesítése 
érdekében  van  szükség,  a  közfeladatnak  más  módon,  illetve  szervezeti  formában  történő 
elláttatásával.

10. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:  Az önkormányzat a 
közművelődési feladatait a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-vel és a Józsefvárosi 
Kulturális  és Sport  Nonprofit  Kft.-vel kötött  közfeladatellátási  /  közszolgáltatási  szerződés 
keretében látja el.
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11. Rendelkezés vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében: 

a) A  vagyon  feletti  rendelkezés  jogosultsága,  beleértve  a  követeléseket  és 
kötelezettségeket,  az  alapító  szervezetet  illeti  meg.  A  megszűnő  intézmény  a 
megszűnés  napjával  a  folyó  évi  költségvetés  felhasználásáról  elszámolást, 
mérlegbeszámolót és vagyonleltárt készít.

b) A megszüntetésre  kerülő  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  gondoskodik  a  szakszerűen 
irattározott  iratanyag  selejtezéséről.  A  jogszabályokban  megőrzésre  kijelölt  irattári 
anyagokat a megszüntető szerv irattárában kell elhelyezni.

12. Rendelkezés a megszüntetett szerv használatában lévő ingó és ingatlan vagyonáról: 
A  vagyonleltára  szerinti  vagyonát  képező  ingó  vagyont  a  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala teljes terjedelmében, minden elemét átveszi 2011. április 14. napjával. 
A megszüntetett szerv használatában lévő ingatlant a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó 
Kft veszi át 2011. április 14. napjával.

Önkormányzati ingatlan:

cím     hrsz.           használt alapterület
Bp. VIII. ker. Déri Miksa u. 3.               34924                      159m²

13.  Rendelkezés  a  munkajogi  kérdésekről:  A  megszüntetett  szerv  által  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  munkaviszonya  a  költségvetési  szerv  jogutód  nélküli  megszűnés 
időpontjával megszűnik. Részükre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  rendelkezései  szerint  kell  eljárni  a  megszüntetett  szervnél  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  továbbfoglalkoztatását,  illetve  jogviszonyuk  megszűnését  illetően.  A 
fizetendő végkielégítések összegét az Önkormányzat biztosítja.

14. Kötelezettségvállalás rendje:  joghatályos kötelezettségvállalás utolsó időpontja  2011. 
április 14. napja.

15.  Záradék:  A  költségvetési  szerv  megszüntetéséről  -  a  megszüntető  okiratot  elfogadó 
határozat  megküldésével  -  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal jegyzője értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervezetet.

Budapest, 2011. március ……

Dr. Mészár Erika        Dr. Kocsis Máté
jegyzőt helyettesítő aljegyző          polgármester
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Kivonat 2. számú melléklet

Pályázati kiírás
a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

 (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.)
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi 
köre:

Szociális alapszolgáltatások:
 - családsegítés,
 - közétkeztetés (népkonyha),
 Gyermekjóléti szolgáltatások:
 - gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti központ),
 - gyermekek átmeneti gondozása,
 - krízislakások üzemeltetése,
Gazdálkodási feladatok:
 - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátása 
gazdasági vezető közreműködésével.

A munkakörbe tartozó 
vezetői megbízással járó 
feladat:

Az intézmény vezetése, szakmai munkájának, 
gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése; a 
közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek: -  az  1/2000.  (I.7.)  SzCsM  rendelet  3.  számú 
mellékletének 5. pontjában 
- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. 
rész I/1. pontjában  és I/4.  pontjában foglaltak alapján 
előírt felsőfokú alapvégzettség, 
-  a  257/2000.  (XII.26.)  Korm.  rendelet  3.  §  (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, 
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- legalább öt év szociális vagy gyermekjóléti – védelmi 
intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
- szociális szakvizsga,
- büntetlen előélet,  
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelés,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 
2007. évi CLII. törvény alapján, a pályázat elnyerése 
esetén.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

- egyéb szakirányú felsőfokú képesítés,
- helyismeret,
- gépjárművezetői engedély megléte,
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

A pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb 
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feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok 
másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat az 
eljárásban résztvevők megismerhetik,

- nyertes pályázóként a 2007. évi XXXI. törvény 
5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz,

- az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn. 

A magasabb vezetői 
megbízás időtartama:

5 év, 2011. május 01. napjától 2016. április 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony 
tartalma:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – 
a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  (Kjt.)  21/A.  §  (4)  bekezdésében 
foglaltak  kivételével  –  három  hónap  próbaidő 
kikötésével.

Illetmény és juttatások: A Kjt., valamint a 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet 
szerint

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

A megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat benyújtásának 
helye:

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály (1082 Budapest, 
Baross u. 63-67.)

A pályázat benyújtásának 
módja:

A  pályázatot  postai  úton  vagy  személyesen  két 
példányban, írásban a felé kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni az alábbiakat:   
„Pályázat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ  intézményvezetői  (magasabb  vezető) 
álláshelyének betöltésére”
 

A pályázat elbírálásának 
határideje:

A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 
napon belül.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:

A magasabb vezetői megbízásról a 257/2000. (XII. 16.) 
Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdésében foglaltak 
figyelembevétel a Képviselő-testület dönt.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatban  további  információ,  tájékoztatás  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Humánszolgáltatási 
Ügyosztály vezetőjétől kérhető a (06-1) 459-2192 telefonszámon.
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Kivonat 3. számú melléklet

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
által fenntartott intézményekben

alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozók juttatási szabályzata

A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  (a  továbbiakban: 
önkormányzat)  a  szabályzatban  biztosított,  a  jogszabályi  előírásokban  foglalt  és  az  azt 
meghaladó juttatásokkal  kívánja elismerni az alkalmazottak munkáját,  valamint erősíteni a 
kerülethez való kötődésüket. A szabályzat célja a kerületi alkalmazottak életkörülményeinek 
szinten tartása, majd javítása egységesen az ágazatok közötti különbségek megszüntetésével. 
A szabályzat hatálya az önkormányzat által fenntartott szociális, gyermekvédelmi, oktatási, 
közművelődési intézményekben, valamint a Józsefvárosi Közterület - Felügyeletnél a munka 
törvénykönyve  alapján  foglalkoztatott és  a  Teleki  Téri  Piac  alkalmazásában  álló  főállású 
alkalmazottakra - kivéve a Közterület- felügyelet és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
alkalmazottak - terjed ki. Az önkormányzat a munkáltatón keresztül gondoskodik arról, hogy 
a  juttatási  szabályzatot  valamennyi  alkalmazott  megismerje  és  a  munkáltatón  keresztül 
biztosítja a jelen szabályzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. PÉNZBENI JUTTATÁSOK

1.) Évente egyszeri ruházati költségtérítés

Az  adott  szakmai  ágazatra  vonatkozó  hatályos  jogszabályban  foglaltak  szerint,  a 
jogszabályban meghatározott ruhaféleségekre térítésben részesülhetnek az alkalmazottak. A 
Józsefvárosi  Közterület  -  Felügyelet  intézményen  belül  dolgozó alkalmazottak  formaruha 
juttatásban részesülnek 2 éves kihordási idővel. 
A Józsefvárosi Egészségügyi  Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruha biztosítására a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen 
történő  egyéni  védőeszköz  használatának  minimális  biztonsági  és  egészségvédelmi 
követelményeiről  szóló  65/1999.  (XII.22.)  EüM  rendelet  rendelkezései  irányadók.  A 
Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  munka-  és  védőruházati  költséget  saját  bevételéből, 
valamint az OEP támogatásából biztosítja.

2.) Keretként biztosítandó pénzbeni juttatások

A  támogatás  igény  alapján  adható.  A  keretekre  külön  igénylőlap  szerint  az  abban 
meghatározottak  szerint  nyújthatják  be  kérelmüket  az  arra  jogosultak,  a  kérelmen  a 
munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A keretként biztosítandó pénzbeni juttatások 
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mértékéről,  módjáról  -  a  c.)  pont  kivételével  -  a  képviselő-testület  ágazatért  felelős, 
hatáskörrel rendelkező bizottsága dönt.

a.) szociális támogatási keret  
Az arra  rászorulók  részére  biztosítható  vissza  nem térítendő  támogatás,  különösen 
közeli  hozzátartozó  [Ptk.  685  §  b.)  ]  halála,  valamint  az  alkalmazott 2  hónapot 
meghaladó  keresőképtelensége  esetén.  A  kérelem  az  indokoltság  felmerülésekor 
nyújtható be. A támogatás egyszeri összege 10.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedhet, mely 
az alkalmazottnak adóköteles jövedelmet jelent.

b.) illetményelőleg  
(1) Illetményelőleget  határozatlan  időre kinevezett  alkalmazott  kaphat.  Határozott 

időre kinevezett alkalmazott csak egyéni elbírálás alapján (határozott idő min.1 
év) részesülhet illetményelőlegben.

(2) Illetményelőleg  nem  folyósítható  a  GYES-en,  GYED-en,  tartós  (3  hónap) 
betegállomány,  fizetés  nélküli  szabadság,  szülési  szabadságban  részesülők 
részére.

(3) Az alkalmazotti  jogviszonyát megszüntető vagy nyugdíjba vonuló alkalmazott 
fennmaradó illetményelőlegét az elszámoló lapján fel kell tüntetni, amennyiben a 
Magyar  Államkincstár  (MÁK)  felé  csekken  nem  fizeti  be  egy  összegben  a 
fennmaradó részt.

(4) Az alkalmazott illetményelőleget  a  külön nyomtatványon,  az abban megjelölt 
kötelezettség vállalásával igényelhet. 

(5) Az illetményelőleg összegét úgy kell  megállapítani,  hogy az egyéb levonások 
mellett  6  hónap  alatt  levonható  legyen,  és  a  levonás  összege  a  havi  nettó 
illetmény 33 %-át nem haladhatja meg. 

(6) Az  illetményelőleg  felső  határa  a  folyósítás  napján  érvényes  minimálbér 
összegének ötszöröse, de legfeljebb az alkalmazott havi besorolási illetményének 
a  személyi  jövedelemadó-előleggel,  az  egészségügyi  biztosítási  és  a 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összeg kétszerese.

c.) továbbképzési támogatás  
Az önkormányzat  támogatni  kívánja  a  munkáltató  szerint  indokolt  iskolarendszerű 
képzésben  tanulmányokat  folytató  alkalmazottat  a  költségek  részbeni  vagy  teljes 
térítésével. A támogatás adható nyelvtanulásra is. A támogatás feltétele az alkalmazott 
munkaköréhez kapcsolódó szakmai szakirányú továbbképzés, valamint a tanulmányi 
szerződés  megkötése.  A  támogatás  mértéke  évente  a  mindenkori  minimálbér  (a 
mindenkori  jogszabályban  meghatározott  adó  fizetési  kötelezettséggel  csökkentett) 
200%-áig terjedhet.
A tanulmányi szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
- a munkáltató által biztosított kedvezmények,
- amennyiben az alkalmazott tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt 

tanulmányait  nem  folytatja  vagy  tanulmányait  saját  hibájából,  engedély  nélkül 
abbahagyja; valamint eredménytelen félév esetén; továbbá ha a szerződés hatálya 
alatt az alkalmazott jogviszonya megszűnik, az összes felmerült költség időarányos 
részét  köteles  visszafizetni  (tandíj,  igénybe  vett  tanulmányi  szabadság,  munkaidő 
kedvezmény).
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- a szerződés az aláírása napján lép életbe és a bizonyítvány megszerzését követően 
annyi ideig érvényes, ameddig a képzés tartott.

3.) Egyéb pénzbeni ösztönző juttatások
Az  önkormányzat  kerületi  törzsgárda  jutalomban  részesíti  a  kerületi  önkormányzati 
fenntartású  költségvetési  szervnél  alkalmazottként  munkában  20,  30,  40  évet  töltött 
dolgozókat.  A  jutalom  átadása  évente  történik  ünnepélyes  keretek  között  az  ágazat 
szakmai  ünnepélyén.  A munkavállalónak  a  törzsgárda  jutalom  bruttó összege  a 
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménypótlékalap 
%-a:
a.) 20 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 220 %-a,
b.) 30 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 420 %-a,
c.) 40 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 620 %-a.

Az  1.,  3.  pontokban  foglaltakra  az  önkormányzat  a  fedezetet  a  költségvetési  szerv 
költségvetésében biztosítja.

II. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

1.) Üdülési lehetőség

Az önkormányzat  üdülési  lehetőséget  biztosít  az  önkormányzat  üdülőiben  a  Józsefvárosi 
Gyermekek  Üdültetéséért  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  üzleti  tevében  elfogadott  térítési  díj 
ellenében . 

2.) Utazási kedvezmények

A  munkába  járással  kapcsolatos  helyközi  (távolsági)  közlekedési  költség  megtérítésére 
vonatkozóan a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) 
Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéria juttatás

A  mindenkori  önkormányzati  költségvetési  rendelet  szerint.  A  cafetéria  rendszert  az 
intézmény szabályozza.

A  2.,  3.  pontban  foglaltakra  a  fedezetet  az  önkormányzat  a  költségvetési  szerv 
költségvetésében biztosítja.

A KÉPERNYŐ ELÕTTI MUNKAVÉGZÉS
         EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEI

1.) A  módosított  50/1999.  (XI.3.)  EüM.  r.  alapján  a  képernyős  munkahelyeken  a 
munkafolyamatokat  úgy  kell  szervezni,  hogy  a  képernyő  előtti  folyamatos  munkavégzés 
óránként  legalább  tízperces  –  össze  nem  vonható  –  szünetek  szakítsák  meg,  továbbá  a 
képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
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2.) A  munkáltató  köteles  az  alkalmazott  látásának  vizsgálatát  biztosítani,  őt  szükség 
szerint, de legalább kétévente látásvizsgálatra küldeni. Az alkalmazott köteles e vizsgálaton 
részt venni. Amennyiben a foglalkozás-egészségügyiszolgáltatást nyújtó orvos megállapítja, 
hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg szükséges lehet, 
beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra.
3.) Ha a szemészeti  szakvizsgálat  eredményeként  indokolt,  illetve  az  alkalmazott  által 
használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a 
munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges éleslátást biztosító szemüveggel. 
Ennek fedezetét az éves költségvetésben tervezni kell.
4.) A  munkáltató  ellenőrzi,  hogy  a  képernyős  munkahelyek  megfelelnek  az  EüM. 
rendeletben meghatározott egészségügyi és biztonsági követelményeknek.
5.) A  (1)-(4)  pontban  meghatározottak  kiterjednek  minden  alkalmazottra, aki  napi 
munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ.

Szemüveg készítési támogatás

1.) Az alkalmazott  –  amennyiben  nem jogosult  a  képernyő  előtti  munkavégzés  miatti 
szemromlás  révén  éleslátást  biztosító  szemüvegre  –  szemüveg-készítési  támogatásban 
részesíthető, melyet az intézmény vezetője az intézményi költségvetésből gazdálkodja ki.
2.) A  szemüveg-készítési  támogatás  mértéke  10.000,-  Ft,  mely  felhasználását  az 
alkalmazottnak  számlával  kell  igazolni.  A  támogatás  mértéke  nem  haladhatja  meg  a 
szemüveg  értékét.  Az  alkalmazott  kétévente  jogosult  a  szemüveg-készítési  támogatás 
igénylésére. Itt felelősségi rendszert kell kidolgozni.

Záradék

1.) Jelen szabályzat 2011. március 04. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-
testület  491/2007.  (VII.11.)  sz.  határozatával  elfogadott  Közalkalmazotti  Juttatási 
Szabályzat hatályát veszti.

2.) A szabályzatot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete 101/2011. (III.03.) számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2011. március 4.

………………………………….. …………………………………..
Dr. Kocsis Máté polgármester Markielné Mészáros Márta

fenntartói oldal Pedagógusok Szakszervezete

…………………………………..
Király Beatrix

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete

…………………………………..
Bukovenszky Zsolt
Szociális Munkások 

Demokratikus Szakszervezete
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