
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 5-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 8. rendes üléséről.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
210/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a Józsefváros tűzvédelmi helyzetéről és a Józsefvárosi Tűzőrség 
2010. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat  a  Rév8  Józsefvárosi  Rehabilitációs  és  Városfejlesztési  Zrt. 
Igazgatósági  tagjaira,  Felügyelő  Bizottságának  tagjaira, 
Könyvvizsgálójának megválasztására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Gyermekek  Üdültetéséért  Közhasznú  Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megválasztására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

4. A  Pollack  téri  Közterületfejlesztő  –és  hasznosító  Kft.  helyzetével 
kapcsolatos döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Máté László - Pollack téri Kft. ügyvezető
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3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtási 
szabályairól szóló rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet tervezete
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

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

2. Corvin  Sétány  Program  /  Práter  utcai  Általános  Iskola  tornatermére 
haszonélvezeti jog megalapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. 2011. évi társasházi pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:  Guzs  Gyula  -  képviselő,  a  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló 
Munkacsoport elnöke

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  házi  gyermekorvosi  körzet  felosztására,  valamint  a  Budapest 
Józsefváros Önkormányzatának háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 
21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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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 Józsefváros tűzvédelmi helyzetéről és a Józsefvárosi Tűzőrség 
2010. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
211/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy elfogadja  Dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát,  és 
hozzájárul, hogy Tóth László tűzoltó százados, őrségparancsnok tanácskozási joggal vegyen 
részt a napirend vitájában. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
212/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

Budapest  Józsefváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság  VIII.  kerületi  parancsnokának  Józsefváros  tűzvédelmi  helyzetéről 
valamint a Józsefvárosi Tűzőrség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Kabinet
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2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  a  Rév8  Józsefvárosi  Rehabilitációs  és  Városfejlesztési  Zrt. 
Igazgatósági  tagjaira,  Felügyelő  Bizottságának  tagjaira, 
Könyvvizsgálójának megválasztására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
213/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

Képviselő-testület, mint a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. többségi 
tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1.1. Molnár György igazgatósági tagságáról 2010. november 11. napjával történő lemondását 
tudomásul veszi.

1.2. A Rév8 Zrt. Igazgatóságába Kakuk Lászlót megválasztja.

1.3. A Rév8 Zrt. Igazgatóságába dr. Kelényi Ferencet megválasztja.

1.4. A Rév8 Zrt. Igazgatóságába Erdős Zoltánt megválasztja.

1.5.  Tudomásul  veszi  és  elfogadja  a  kisebbségi  tulajdonos  Fővárosi  Önkormányzat 
Igazgatóság elnökére és 1 fő igazgatósági tagra történő jelölését. Abban az esetben, ha jelen 
határozat 1.1-1.4. pontjában megválasztott személyeket a Fővárosi Önkormányzat képviselője 
a  Rév8  Zrt.  Közgyűlésén  elfogadja,  felhatalmazza  a  többségi  tulajdonos  Józsefvárosi 
Önkormányzat  képviselőjét,  hogy  a  Fővárosi  Önkormányzat  által  jelölt  személyeket  igen 
szavazatával megválassza.

1.6. Igazgatósági tagok díjazása változatlan.

2.1. A Rév8 Zrt. Felügyelő Bizottságába Vörös Tamást megválasztja.

2.2. A Rév8 Zrt Felügyelő Bizottságába Máté Lászlót megválasztja.

2.3.  Tudomásul  veszi  és  elfogadja  a  kisebbségi  tulajdonos  Fővárosi  Önkormányzat  1  fő 
felügyelő  bizottsági  tagra  történő  jelölését.  Abban az  esetben,  ha  jelen  határozat  2.1-2.2. 
pontjában  megválasztott  személyeket  a  Fővárosi  Önkormányzat  képviselője  a  Rév8  Zrt. 
Közgyűlésén  elfogadja,  felhatalmazza  a  többségi  tulajdonos  Józsefvárosi  Önkormányzat 
képviselőjét,  hogy  a  Fővárosi  Önkormányzat  által  jelölt  személyt  igen  szavazatával 
megválassza.

2.4.  Felügyelő  Bizottság  elnökének  díjazása  150.000  Ft/hó,  a  felügyelő  bizottsági  tagok 
díjazása változatlan.
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3. Javasolja a Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának 2011. június 1-től 2013. május 31-ig Correkt 
Pénzügyi és Könyvszakértő Kft-t (2045 Törökbálint Oportó u. 5., engedély száma: 000079, 
cjg.sz:13-09-082636)  könyvvizsgálatért  kijelölt  személy  Egri  István  Iván  (lakcím: 
……………….., könyvvizsgálói tagsági száma: 003152) megválasztani, díjazása változatlan.

4. Felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Rév8 
Zrt. Közgyűlésén az 1.1.-3. pontokban meghatározott döntését képviselje.

Felelős: polgármester
Határidő: Rév8 Zrt. taggyűlése, legkésőbb 2011. május 31.

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Gyermekek  Üdültetéséért  Közhasznú  Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megválasztására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
214/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy 

1.  Józsefvárosi  Gyermekek Üdültetéséért  Közhasznú Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének 2011. 
június 1-től 2014. június 1-ig Karakas Lajost megválasztja.

2. Az Ügyvezető díjazása 350.000 Ft.

3. Felkéri a polgármestert a megbízási/munkaszerződés elkészítésére és aláírására.

4. Felkéri a megválasztott Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:1-3. pontok: polgármester, 
             4. pont Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1-2. pontok: azonnal, 

    3 pont: legkésőbb 2010. május. 31.
                4. pont: legkésőbb 2011. június 15.

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2/3. pontja
Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
215/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

1.  A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  elsőfokú 
határozatokat helyben hagyja:

    04-2055/3/2011.
    04-3107/3/2011.

2. A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

    04-4596/2/2011. számú ügyben a visszafizetést elengedi. 
    04-1450/4/2011. számú ügyben a visszafizetést elengedi.
    04-1047/4/2011. számú ügyben a megtérítési kötelezettség 50 %-át elengedi, és a 

fennmaradó részre 10 havi részletfizetést engedélyez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 05.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 2/4. pontja
A  Pollack  téri  Közterületfejlesztő  –és  hasznosító  Kft.  helyzetével 
kapcsolatos döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Máté László - Pollack téri Kft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
216/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

Képviselő-testület,  mint  a  Pollack  téri  Közterületfejlesztő-  és  hasznosító  Kft.  többségi 
tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. Szükségesnek tartja a Társaság törvényes működésének helyreállítását.

2.1. Az Önkormányzat által delegált ügyvezetőnek 2011. június 1-jétől 2011. december 31-ig 
tartó időtartamra Máté Lászlót jelöli és választja meg, aki díjazásban nem részesül.

2.2. Abban az esetben, ha jelen határozat 2.1. pontjában az ügyvezetésre kijelölt személyt a 
kisebbségi tulajdonos Pollack téri Mélygarázs Kft. elfogadja, tudomásul veszi és elfogadja a 
kisebbségi tulajdonos másik ügyvezetőre a taggyűlés napjától történő jelölését, és a személyt 
megválasztja.

3.1. A Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft. Felügyelő Bizottságába dr. Lóránth 
Józsefet megválasztja.
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3.2.  A  Pollack  téri  Közterületfejlesztő-  és  hasznosító  Kft.  Felügyelő  Bizottságába  ifj.dr. 
Burai-Kovács Jánost megválasztja.

3.3. Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül lássák el feladatukat.

4. Tudomásul veszi és elfogadja a kisebbségi tulajdonos Pollack téri Mélygarázs Kft. 1 fő 
felügyelő  bizottsági  tagra  történő  jelölését.  Abban az  esetben,  ha  jelen  határozat  3.1-3.2. 
pontjában megválasztott  személyeket  a Pollack téri  Mélygarázs Kft. képviselője elfogadja, 
felhatalmazza a többségi tulajdonos Józsefvárosi Önkormányzat  képviselőjét,  hogy a jelölt 
személyt igen szavazatával megválassza.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a cégnyilvántartásban szereplő peres és 
végrehajtási igények jelenlegi helyzetéről tájékozódjon és az ügyek állására tekintettel tegyen 
javaslatot a Kft. kisebbségi tulajdonosának a Kft. megszüntetésére vagy további tulajdonosi 
döntésekre.

6.  Ha a kisebbségi  tulajdonos a társaság működéséhez  szükséges telephelyet  és levelezési 
címet  jelöl  meg  és  fogad  el,  az  Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Pollack  téri 
Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft. székhelye a Polgármesteri Hivatal épületében (1082 
Budapest, Baross u 63-67. szám alatt) legyen. 

7. Felkéri Máté László ügyvezetőt, hogy a Társaság taggyűlését jelen határozat kézhezvételét 
követő 15 napon belül, de legkésőbb 2011. május 26-ig hívja össze, felkéri az Ügyvezetőt 
továbbá arra, hogy jelen határozatát legkésőbb a határozat kézhezvételét követő napon adja át 
a kisebbségi tulajdonos Pollack téri Mélygarázs Kft. részére.

8.  Képviselő-testület  hozzájárulását  adja,  hogy a  Taggyűlés  a  Polgármesteri  Hivatal  1082 
Budapest, Baross u. 63-67. szám alatti épületében legyen.

9.  Felhatalmazza  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  képviselőt,  hogy  a 
Pollack  téri  Közterületfejlesztő-  és  hasznosító  Kft.  Taggyűlésén  jelen  határozat  1-6. 
pontjaiban meghatározott döntését képviselje.

Felelős: 1-6. pont, 8-9. pont polgármester
              7. pont Máté László ügyvezető 
Határidő: 1-9. pont a Pollack téri Kft. taggyűlése, legkésőbb 2011. május 26.

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pollack téri Mélygarázs Kft.

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtási 
szabályairól szóló rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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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  28/2011.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZAT  2011.  ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  SZÓLÓ  9/2011.(II.21.) 
SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 3/2. pontja
A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet tervezete
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
217/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletében  részletezettek  alapján  az 
Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását.

2. elfogadja  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező  „Beszámoló  a  2010.  évben 
végzett belső ellenőrzési vizsgálatokról” szóló beszámolót.

3. elfogadja  az  Önkormányzat  2010.  évi  gazdálkodásáról  szóló  szöveges 
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozat végrehajtását végzi: Pénzügyi Ügyosztály

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  29/2011.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  A  2010.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL. 
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A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Corvin Sétány Program / május – június likvid terv
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
218/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. május, június 
havi likviditási tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Napirend 4/2. pontja
Corvin  Sétány  Program  /  Práter  utcai  Általános  Iskola  tornatermére 
haszonélvezeti jog megalapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
219/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a 36374 helyrajzi számú épület alapító 
okirata  szerinti  36374/0/A-10  helyrajzi  számú  albetétre  vonatkozó  Haszonélvezeti 
Jogot Alapító Szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. az 1. pont szerinti tornaterem végleges kialakítása része a Práter utcai Általános Iskola 
felújítási  programjának,  melynek  fedezete  a  2011.  évi  költségvetés  11601  címén 
biztosítva van.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. a Józsefvárosi Önkormányzat a kialakított tornaterem hosszútávú fenntartására tartós 
kötelezettséget vállal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
2011. évi társasházi pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:  Guzs  Gyula  -  képviselő,  a  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló 
Munkacsoport elnöke

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
220/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület - egyetértve a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2/2011.
(IV.21.) sz. határozatával a 7/2008.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet szabályainak betartása 
mellett a benyújtandó 2011. évi társasházi pályázatok bírálata érdekében úgy dönt, hogy: 

1.1.  amennyiben  a  Fővárosi  Önkormányzat  a  Fővárosi  Rehabilitációs  Keretre  vonatkozó 
pályázatot kiírja, támogatja, hogy a társasházak a Fővárosi Rehabilitációs Keretre pályázatot 
nyújtsanak be és az ehhez szükséges pénzügyi támogatást biztosítja.

1.2.  zárolás  alól  feloldja  a  2011.  évi  költségvetés  11705  címen  belül  a  felhalmozásra, 
felújításra  átadott  pénzeszközök 21.300 eFt  kiadási  előirányzatát,  továbbá a  11705 címen 
belül a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök 8.700 e Ft kiadási előirányzatát.

Felelős: 1.1-1.2. pont esetében polgármester
Határidő: 1.1-1.2. pont esetében azonnal

2.  A  Fővárosi  Rehabilitációs  Keretre  vonatkozó  pályázat  előminősítési  bírálatánál  a 
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport vegye figyelembe az alábbiakat:

• a vissza nem térítendő támogatás megítélt összege max. 300.000,- Ft/társasház lehet. 
• visszatérítendő  támogatás  csak  annak  a  társasháznak  adható,  amelyik  a  pályázat 

benyújtásakor  korábbi  kamatmentes  kölcsön törlesztő  részletével  az  Önkormányzat 
felé nem tartozik.

• nem kaphat támogatást az a társasház, amelyik 2008-2010. évek között legalább két 
alkalommal vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
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• a beruházási összeg 50 %-ának, mint önrésznek igazoltan rendelkezésre kell állnia, 
mely alól kivétel, ha a társasház tulajdonosai a Fővárosi Önkormányzattól igényelnek 
az önrész pótlására visszatérítendő támogatást.  

• A társasházak a pályázatra vonatkozó döntéseiket:
a) vissza  nem  térítendő  támogatásra  vonatkozó  pályázat  esetén  min.  51  %-os 

tulajdonosi részvétel és tulajdonosi egyetértés mellett,
b) visszatérítendő támogatási  igény esetében min.  60 %-os tulajdonosi részvétel és 

tulajdonosi egyetértés mellett
hozzák meg,  ennél alacsonyabb részvétel  és szavazati  arány esetén támogatás  nem 
adható.

• a beruházásokat a megállapodás aláírását követő max. 1 éven belül kell befejezni, az 
elszámolási határidő a befejezést követő 180 nap.

• amennyiben a Főváros pályázati kiírása az önkormányzati rendeletben meghatározott 
valamennyi  munkanemre  vonatkozik,  a  benyújtott  pályázatoknál  előnyben  kell 
részesíteni a FŐKÉTÜSZ szakvéleményben előírt kémények felújítását, valamint az 
életveszélyt  megállapító  határozat  alapján,  vagy  statikai  és  egyéb  szakhatósági 
szakvélemény alapján elrendelt felújítási munkákat. 

3.1.  A  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló  Munkacsoport  2011.  évben  a  helyi  pályázatokra 
kizárólag  életveszélyes  határozattal  rendelkező  és  gázvezeték  lezárást  igazoló  társasházak 
részére,  továbbá akadálymentesítésre,  lakóépületek  kamerával  történő felszerelésére  ítélhet 
meg  a  társasházak  pályázata  alapján  a  rendelkezésre  álló  fedezet  erejéig  visszatérítendő 
kamatmentes támogatást. 

3.2.  A társasházak a  határozat  3.1.1.  pontja  szerinti  esetben a  helyi  pályázatra  vonatkozó 
döntéseiket visszatérítendő támogatási igény esetében min. 60 %-os tulajdonosi részvétel és a 
tulajdonosok min. 60 %-ának egyetértése mellett hozzák meg, ennél alacsonyabb részvétel és 
szavazati arány esetén támogatás nem állapítható meg részükre.

3.3. 2011. évben – a lakóépületek kamerával történő felszerelése kivételével - a helyi pályázat 
keretében adható kamatmentes kölcsön összege társasházanként 30 albetétig max. 750.000,-
Ft,  30  albetét  felett  max.  1.000.000,-  Ft.  Vis  major  (tűzeset,  gázrobbanás,  függőfolyosó 
leszakadás, falomlás stb.) esetében amennyiben a jogos támogatási igény a 750.000,-Ft illetve 
1.000.000,- Ft összeget meghaladja, a Munkacsoport bírálati javaslata alapján a Képviselő-
testület dönt. Ezekben az esetekben sem lehet a visszatérítendő támogatás mértéke magasabb 
a 7/2008.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. §(1)-(2) bekezdésében meghatározottnál.

Felelős:  2.  pont,  3.1.-3.3.  pont  esetében  polgármester,  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló 
Munkacsoport elnöke
Határidő: azonnal

4.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy a  költségvetés  következő  módosításánál  a  határozat  1.2. 
pontjában leírtakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetés következő módosítása

5.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2-3.  pontjáról  a  honlapon  és  a  Józsefváros 
újságban adjon tájékoztatást.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  házi  gyermekorvosi  körzet  felosztására,  valamint  a  Budapest 
Józsefváros Önkormányzatának háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 
21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
221/2011. (V. 05.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. 2011. június 01. napjával közös megegyezéssel módosítja a Dr. Vígh Elek Csecsemő-
gyermek  Háziorvosi  Korlátolt  Felelősségű Egyéni  Céggel,  valamint  a  Kémenes  & 
Csáky Szolgáltató  és Kereskedelmi  Kft-vel  kötött  megbízási  szerződések 1.  számú 
mellékletét oly módon, hogy azokat kiegészíti az előterjesztés 4.sz. mellékletét képező 
tartalommal.

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  megbízási  szerződés-
módosítások aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén azonnal
                2. pont esetén: 2011. május 31.

A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály

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  30/2011.  (V.10.)  SZ.  RENDELETÉT  A  HÁZIORVOSI 
KÖRZETEKRŐL  SZÓLÓ  25/2002.(VI.21.)  SZÁMÚ  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Soós György
Mai nap folyamán tájékoztattak a Corvin közben lakók, hogy egy ivókút, ami leszerelésre 
került a Corvin Sétány kivitelezése kapcsán, és elhelyezésre került egy üres, őrzött telken, 
eltűnt.  Szeretném megkérdezni  a  hivatalt,  hogy ezzel  az  önkormányzat  tulajdonát  képező 
öntöttvas ivókúttal mi történt? Illetőleg, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Cordiával, hogy ezt 
az ügyet  tisztázzuk,  mert,  ha ne adj  isten,  bűncselekmény történt,  akkor viszont  meg kell 
tennünk a megfelelő lépéseket.

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Komássy Ákos
Röviden  a  kérdésem  a  tárgya  a  Teleki  téri  piac.  Érzékelem,  hogy  zajlik  a  munka,  és  a 
Konzultációs testület végzi a munkáját. Mindenféle visszajelzések érkeznek hozzám, és ennek 
megfelelően a feszültséget is érzem, de őszintén bízom benne, hogy a két hét múlva aktuális 
testületi  ülésen  majd  örömmel  nyugtázhatjuk  a  megállapodást  az  árusokkal,  illetve  az 
ideiglenes piaccal kapcsolatban. Viszont, ami kérdésem és, ami most aktualitással bír az az, 
hogy ugye hó végével lejár a piac engedélye. Az ideiglenes piac előkészítése elkészül-e, és 
várható-e,  hogy  a  határozatokban  meghatározott  menetrendet  tartani  tudjuk.  Illetve  egy 
technikai kérdés van, a megjegyzések, meg kommentárok mellett, amivel most nem akarom 
rabolni a testület idejét. Visszaérkezett hozzám, több árus tájékozódása szerint az ideiglenes 
piacon  nem terveznek  tetőt,  vagy  előtetőt  építeni  a  pavilonok  elé,  amely  ugye  bizonyos 
árusításokat lehetetlenné tesz. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban zajlanak-e előkészületek? 
Gondolom, hogy nem én vetettem fel ezt a problémát, már árusoktól érkezett visszajelzés, 
tehát gyanítom, hogy már találkoztak vele. Lesz-e erre megoldás, magyarul működni fog-e 
időben az ideiglenes piac? 

Dr. Mészár Erika
A konténerek tekintetében a Stratégiai Iroda épp most egyeztet pont az előtető kérdésében a 
céggel. Képviselő úr egyéb kérdéseire pedig reményeim szerint a május 19-i testületi ülésen 
előterjesztés formájában választ fog kapni. 

Jakabfy Tamás
Rendhagyó módon a kérdésemnek most még címet is adtam, és hát egy olyan ügyről szól, ami 
egy kicsit felborzolta a kedélyeket, a címe pedig az, hogy a ZÖFI és a cserebere piac. Elnézést 
kérek, hogy talán két percbe nem is fog beleférni a kérdés, egy kis történelmi visszatekintéssel 
szeretném kezdeni. A Zöld Fiatalok Egyesülete egy több városban is tevékenykedő szervezet, 
2001-ben alakult meg, és 5-6 éves kerületi tevékenysége alatt az önkormányzattól kapott egy 
ingatlanhasználatot  felújításért  cserébe,  majd  körülbelül  összesen  másfél  millió  forint 
pályázati  pénzt  a programjaira.  A kerületbe ennek az összegnek, a  tájékoztatások alapján, 
körülbelül  a  tízszeresét  hozták  be  külső  pályázatok  segítségével,  saját  projektjeiknek, 
programjaiknak  köszönhetően.  2010.  májusban  a  ZÖFI  a  józsefvárosi  tevékenységéért 
megkapta a szociális innováció díjat egy osztrák alapítványtól, amely egy nemzetközi díj, és 
például a fontosságát az is jelzi, hogy az osztrák közszolgálati tévé és rádió is tudósított a 
díjátadásról.  Ezt  a  cserebere  piacot  a  ZÖFI  találta  ki  a  Nap  Klub  Alapítvánnyal 
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együttműködésben,  eredetileg  2008-ban a „Ne vásárolj  semmit”  napra,  eredetileg egyszeri 
alkalomra, és a Kesztyűgyárat kérték meg, hogy fogadja be a rendezvényt. Azóta a cserebere 
piac végig a ZÖFI programja volt, ők nyomtatták a plakátot, hirdették a rendezvényt és adták 
az önkénteseket. És természetesen egy idő után a Kesztyűgyár is beadta a saját munkatársait a 
szervezésbe. Az elmúlt télen a Nap Klub úgy döntött, hogy saját helyiségében szervez egy 
másik cserebere piacot, és ezért az eredeti, Magdolna negyedi cserebere piacon csak a ZÖFI 
maradt, ők ebből kiszálltak. Azóta hullámzó volt a ZÖFI részéről az önkéntesek száma. Ennek 
megoldására  ők új  projektvezetőt  kerestek,  és  új  önkénteseket,  és  hát  megpróbálták  ezt  a 
rendezvényt  megmenteni.  A  ZÖFI  által  ezügyben  körülbelül  3  hete  kezdeményezett 
egyeztetésre a Kesztyűgyár képviselői nem jöttek el. Helyette körülbelül két hete küldtek egy 
levelet, és egyeztetés nélkül ebben a levélben közölték, hogy átveszik a programot, egyedül 
fogják  ezután  szervezni.  A  levelet  nem  a  ZÖFI  hivatalos  kapcsolattartója,  vagy 
projektmenedzsere kapta, hanem Bálint Mónika, aki tavaly nyár óta nem vesz részt a ZÖFI 
vezetésében.  Ekkor  kért  Móni  találkozót  az  ügyvezető  asszonytól,  együtt  a  ZÖFI 
projektvezetőjével.  A hatszemközti  találkozó előtt,  amikor  az igazgató asszonyra vártak, a 
faliújságon megtalálták az új cserebere piac plakátot, amely már a ZÖFI megjelölése nélkül 
készült,  ZÖFI  logó  nélkül  készült  el.  Az  igazgató  asszony állítása,  amely  szerint  ezen  a 
tárgyaláson megegyezés született hatszemközt, hogy a Kesztyűgyár átveszi, a ZÖFI átadja a 
projektet, ennek megfelelően nem igaz és nem is lehet igaz. Ugyanis ebből következő módon 
ez a döntés valószínűleg már korábban megszületett. És a tárgyaláson is, az ő elmondásuk 
szerint  csak ez lett  kommunikálva.  Én szeretném tájékoztatni  a  jelenlevőket,  hogy tegnap 
részt vettem a Kesztyűgyár tanácsadó testület ülésének egy részén, és egyébként sajnálom, 
hogy nincs itt az igazgató asszony, örültem volna, hogyha tud itt reagálni, de gondolom, majd 
akkor  írásban  fog  válaszolni.  Igazából  én  megdöbbenve  hallgattam  az  ő  szavait  ezen  az 
ülésen,  amikor  a  ZÖFI-t  a  pénzért  ácsingózó  civilekkel  egy  napon  említette.  És  hát  azt 
igényelte,  hogy  előbb  bizonyítsanak,  és  utána  vehetnek  nevükre  programokat.  Én 
tájékoztattam az igazgató asszonyt, hogy a ZÖFI egy jóval régebbi szervezet, mint például 
akár a Kesztyűgyár. Szeretném a jelenlevőket arról is tájékoztatni, hogy Bálint Mónika az őszi 
önkormányzati választásokon az LMP-nek egyéni jelöltje volt, egyéni képviselőjelöltje volt a 
Magdolna negyedben, és a ZÖFI-s projektvezetői tevékenységét még ezelőtt megszüntette, 
amikor szülési szabadságra ment. Március óta pedig féléves kislányának nevelése mellett az 
önkormányzat  Humánszolgáltatási  Bizottságában  az  LMP  külsős  delegáltja.  Az  lenne  a 
kérdésem ezzel  kapcsolatban,  hogy a kerület  tovább kívánja-e folytatni  azt  a  gyakorlatot, 
hogy  a  kerület  meghatározó  és  közösségszervező  civiljeivel  eldobja  a  sokéves 
együttműködést?  És  miért  jó  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  cégnek,  hogy  a  civil 
szervezet által ingyenesen végzett munkát nem veszi igénybe? 

Dr. Kocsis Máté
Másfél millió forinttal ugye támogatta az önkormányzat a ZÖFI-t, és ennek körülbelül, ugye 
említette, hogy a tízszeresét hozta be a ZÖFI a kerületbe, ami egy további 15 millió Ft, ami 
úgy együtt  már  16  és  félmillió  Ft.  És  ugye  említett,  hogy  elég  hullámzó  volt  a  ZÖFI-s 
aktivisták részvétele a ZÖFI-s programokban. 

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. május 9.
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dr. Mészár Erika sk. dr. Kocsis Máté sk.
a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

___________________
Dr. Mészár Erika 
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Deákné Lőrincz Márta
ügyintéző
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