
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 20-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 14. rendes üléséről.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
401/2011. (X. 20.) 16 IGEN   0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

3/2.
►

Javaslat a „LÉLEK-pont” kialakítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

3/4.
►

Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

3/5.
►

Javaslat a Józsefvárosi Közterület - felügyelet közbeszerzési eljáráson való 
részvételéhez
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

5/4.
►

Javaslat kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására a Kesztyűgyár Közösségi 
Házban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Balogh István – települési képviselő

5/5.
►

Az országgyűlési biztos jelentése (AJB-1232/2011. számú ügyben)
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
402/2011. (X. 20.) 16 IGEN   0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

1



1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

2. Egyezségi javaslat a 32.M.1458/2011. számú munkaügyi perben
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző

3. Javaslat fellebbezés elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző

4. A Helyi Értékvédelmi Bizottság további működése 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitel felhasználásáról beszámolás és 
az ezzel összefüggő költségvetés módosítására javaslat
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  feladatellátásának 
átalakítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2.
►

Javaslat a „LÉLEK-pont” kialakítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

3. Javaslat  a  Józsefváros  területén  az  építtetők  gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségéről  szóló  15/2011.  (III.  18.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4.
►

Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester
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5.
►

Javaslat a Józsefvárosi Közterület - felügyelet közbeszerzési eljáráson való 
részvételéhez
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. A  Gyerek-Virág  Napközi  Otthonos  Óvoda  és  a  Józsefvárosi  Nevelési 
Tanácsadó 2007-2011. évi beszámolója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. A  Józsefvárosi  Érdekegyeztető  Tanács  összetételének  és  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Liszt Ferenc Emlékhangverseny támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

5. Javaslat  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása  kötelező  önkormányzati 
feladat biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

5. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat jegyzői pályázat kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat informatikai emelt szintű mérnöki támogatás beszerzésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző

3. Turisztikai pályázat
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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4.
►

Javaslat kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására a Kesztyűgyár Közösségi 
Házban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Balogh István – települési képviselő

5.
►

Az országgyűlési biztos jelentése (AJB-1232/2011. számú ügyben)
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ   SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
403/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

1.  A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  első  fokú 
határozatokat az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:

    04-7644/4/2011.
    04-8003/4/2011.
    04-8941/3/2011.
    04-8027/3/2011.
    04-8206/5/2011.

2.  A  Képviselő-testület  méltányossági  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  elsőfokú 
határozatokat megváltoztatja oly módon, hogy   

    04-545/9/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettségének 50 %-át elengedi, és a 
fennmaradó részre 12 havi részletfizetést engedélyez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 1/2. pontja
Egyezségi javaslat a 32.M.1458/2011. számú munkaügyi perben
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT   SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
404/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a  Fővárosi  Munkaügyi  Bíróság  előtt  folyamatban  levő,  32.M.1458/2011.  számú 
munkaügyi perben az előterjesztés mellékletét képező egyezségi ajánlatot elfogadja.

2.) felkéri  a  polgármesteren  keresztül  a  jogi  képviselőt  jelen  határozatnak  a  Fővárosi 
Munkaügyi Bíróság és felperes elé terjesztésére.

3.) az  1.  pontban  foglaltak  miatt  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás 
11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék 
előirányzatát  1.688,4  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11108  cím 
felügyeleti  szervi  támogatás  –  működés  -  előirányzatát  ugyanezen  összeggel 
megemeli. 

4.) a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Lakatos  Menyhért 
Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi 
támogatás-működés- előirányzatát 1.688,4 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 
kiadás dologi – kártérítés – előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli elszámolási 
kötelezettség mellett T. Z. munkaügyi perben való egyezség költségei címén.  

5.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont tekintetében 2011. november 17.

    3., 4. és 5. pont tekintetében a költségvetés következő módosítása 

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  1.  és  2.  pont  tekintetében  Jegyzői 
Kabinet Jogi Csoport, 3., 4. és 5. pont tekintetében Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 1/3. pontja
Javaslat fellebbezés elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ   SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
405/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  a  25-2672/2011.  sz. 
határozatot helyben hagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Okmányiroda és Ügyfélszolgálati 
Ügyosztály

Napirend 1/4. pontja
A Helyi Értékvédelmi Bizottság további működése 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT   SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
406/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Helyi Értékvédelmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.

2. 2011. november 1-ével létrehozza a Helyi Értékvédelmi Munkacsoportot.

3. A Munkacsoport tagjának megválasztja az alábbi 7 főt:

Dudás Istvánné

Vörös Tamás

Iványi Gyöngyvér

Dr. Iván Roland

Kardos-Erdődi Zsolt

Lévai Gábor

Bedő Klára

4. A Helyi  Értékvédelmi  Munkacsoport  feladata:  A helyi  védelemre  tervezett  értékek 
Főépítészi  Iroda  által  előkészített  anyagainak  véleményezése,  a  védendő  értékekre 
vonatkozó javaslat megfogalmazása.

5. A Munkacsoport tagjai díjazásban nem részesülnek.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2011. október 22.

2-5. pontok esetén 2011. november 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda, 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  57/2011.  (X.26.)  SZ.  RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROS 
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HELYI  ÉPÍTÉSZETI  ÖRÖKSÉGÉNEK  VÉDELMÉRŐL  SZÓLÓ  52/2011.(IX.19.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitel felhasználásáról beszámolás és 
az ezzel összefüggő költségvetés módosítására javaslat
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT   SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
407/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja  az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  alapján  a  2011.  évi  hitel 
előirányzat módosítását, valamint törlését és a hitel felhasználási célokat.

2. jóváhagyja  az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  alapján  a  hitel  előirányzat 
módosításával összefüggő kiadási előirányzatok módosítását, valamint törlését.

3. jóváhagyja a 2.  számú mellékletben részletezettek alapján a Corvin Sétány projekt 
költségvetésének módosítását.

4. a  11603  cím  felhalmozásra  átadott  pénzeszköz  350.000,0  e  Ft-os  zárolt  kiadási 
előirányzatát a zárolás alól feloldja.

5. jóváhagyja a 2. számú mellékletben szereplő 299.246,2 e Ft-os felhalmozási, felújítási 
céltartalék képzését.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  következő 
módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő:1 -5. pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.

A 407/2011.  (X.  20.)  számú határozat  mellékleteit  a  kivonat  1/1-2.  számú melléklete 
tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály
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3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  feladatellátásának 
átalakítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
408/2011. (X. 20.) 13 IGEN 1 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó 
Kft-vel  közösen  végzi  az  alábbi  külső  vállalkozóval  ellátott  feladatok  bonyolítói, 
ellenőrzési feladatait:
- kerületi kezelésű utak, karbantartása, úthibák táblázási és lámpázási feladatai 2011. 

november 1. és 2011. december 31. között,
- parkok, zöldfelületek, kezelése, karbantartása 2011. november 1. és 2012. február 

28. között,
- játszóterek  karbantartása,  ellenőrzése  2011.  november  1.  napjától  határozatlan 

ideig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 01.

2. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat saját szervezettel alaptevékenység keretében 
látja el az alábbi feladatokat:
a) kerületi biztonsági-rendészeti feladatok, mely önkormányzati önként vállalt feladat 

2011. november 1. napjától,
b) kerületi kezelésű utak, karbantartása, úthibák táblázási és lámpázási feladatai, mely 

önkormányzati kötelező feladat 2012. január 1. napjától,
c) parkok, zöldfelületek, kezelése, karbantartása, mely önkormányzati kötelező feladat 

2012. március 1. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2011. november 1., b) pont esetén 2012. január 01., 

c) pont esetén 2012. március 1.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  2011.  decemberi  első  ülésére  a 
kerületi  kezelésű  utak,  karbantartása,  úthibák  táblázási  és  lámpázási  feladatainak, 
valamint  a  parkok,  zöldfelületek,  kezelése,  karbantartásának  a  személyi,  tárgyi, 
technikai, pénzügyi feltételeinek a biztosítására vonatkozóan készítsen előterjesztést.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése
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4. a  határozat  1  és  2.  pontja  alapján -  a  kerületi  kezelésű utak,  karbantartása,  úthibák 
táblázási  és  lámpázási  feladatait,  valamint  a  parkok,  zöldfelületek,  játszóterek 
karbantartását,  ellenőrzését  érintően  -  felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  az 
Önkormányzat  és  a  Kisfalu  Kft.  között  kötött  megbízási  szerződés  módosítására 
vonatkozó javaslatát  terjessze  elő  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2011. 
november havi első ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november havi első ülése

5. a  LÉLEK  program végrehajtásának  központjaként  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálatot jelöli ki.
A program végrehajtásához a Budapest, VIII. kerület Koszorú u. 4-6. szám alatti VIII. 
35282  helyrajzi  számon  nyilvántartott  ingatlan  nem  lakás  célú  épületrészeit  a 
forgalomképes  vagyonából  a  korlátozottan  forgalomképes  vagyonába  átminősíti, 
valamint  iroda  és  szálláshely  kialakítása  céljából   a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat telephelyéül kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

6. a)  felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy a  Koszorú  4-6.  szám alatti  épületrész 
felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetet maximum 18.000 e Ft erejéig 
terjessze  elő  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2011.  november  havi  első 
ülésére.

b) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím lakóház-felújítás cím 
nélküli  előirányzatát  18.000,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  11601  cím 
felhalmozási előirányzatát,  ugyan ezen összeggel megemeli a Koszorú u. 4-6. épület 
funkcióváltás miatti átalakítása címén.

Felelős: a) pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője, b) pont esetén polgármester
Határidő: a) pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november 

havi első ülése
b) pont esetén 2011. október 20.

7. 2011.  november  1.  napjától  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálatot  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 1.

8. a)  2011.  november  1.  napjától  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
engedélyezett létszámát 46 fővel megemeli és egyben előzetes kötelezettséget vállal 
finanszírozására 2012. évtől évente 109.440.e Ft,- összegben.

b) 2011. november 1. napjától a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál az alábbi vezető 
beosztású álláshelyeket engedélyezi:

- Általános igazgató-helyettes,
- Biztonsági igazgató-helyettes,
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- Operatív igazgató-helyettes,
- Gazdasági vezető.

c) a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  megbízott  vezetője  a  Szolgálat 
munkavállalóit  a  Munka  Törvénykönyve  alapján  köteles  alkalmazni,  mind  a 
munkáltatóra,  mind a  munkavállalókra  munkajogi  szempontból  e  jogszabály az 
irányadó.

Felelős:  a)-b)  pont  esetén  polgármester,  c)  pont  esetén  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat megbízott vezetője

Határidő: 2011. november 1.

9. a Budapest, VIII.35723/A/27 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a Budapest, 
VIII. Baross u. 81. fsz. 5.  94 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési  Szolgálat  székhelyeként  kijelöli  és  egyben  a  fogalomképes 
vagyonkörből áthelyezi a korlátozottan fogalomképes vagyonkörbe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

10. a  Budapest,  VIII.  34675/2/A/33  helyrajzi  számon  nyilvántartott  természetben  a 
Budapest,  VIII.  Népszínház  u.  14.  szám  alatti,  80  m2  alapterületű,  utcai  bejáratú, 
pinceszinti  nem  lakás  célú  helyiséget  a  forgalomképes  vagyonából  a  korlátozottan 
forgalomképes  vagyonába  átminősíti,  valamint  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat  telephelyeként  -  a  Teleki  téri  Piac  átépítése  miatt  jelenleg  nem  használt 
eszközeinek biztonságos tárolása céljából – kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

11. jóváhagyja a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak az alapító okiratot Módosító 
Okiratot  (az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete),  valamint  a  Szolgálat  módosításokkal 
egységes szerkezetben foglalt  Alapító Okiratát  (az előterjesztés 2.  sz.  melléklete) és 
felkéri a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

12. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és 
Működési  Szabályzatát  terjessze  elő  a  Képviselő-testület  2011.  december  havi  első 
ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése

13.
a) a 11602 cím felújítási előirányzatán belül a helyiségek felújítása alapítás céljából 

zárolt 8.000,0 e Ft-ot előirányzatot a zárolás alól feloldja. 
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b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési címe 2011. november 1 
napjától 80100.

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait az alábbiak 
szerint csökkenti:

11602 cím dologi ei-n belül a bérlakás értékbecslés előirányzata 20.000,0 e Ft
11107-01 cím működési céltartalékon belül a turisztikai pályázat ei. maradványa 10.000,0 e Ft
11601 cím közút karbantartási, kertészeti, beruházási díj dologi   5.000,0 e Ft
11602 cím dologi karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja   5.000,0 e Ft
11602 cím felújítási ei. - belül a helyiségek felújítása alapítás céljából   5.262,3 e Ft

d) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 
működési előirányzatát 29.262,3 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal 
megemeli.

e) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat  80100 cím bevételi  felügyeleti  szervi 
támogatás,  ezen  belül  a  működési  támogatás  előirányzatát  29.262,3  e  Ft-tal, 
felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.

f) a Városüzemeltetési Szolgálat kiadás személyi juttatás előirányzatát 8.498,3 e Ft-tal, 
munkáltatót  terhelő járulékok előirányzatát  1.939,0 e  Ft-tal,  dologi  előirányzatát 
18.825,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.

g)  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önállóan  működő  Városüzemeltetési  Szolgálat 
10000-02 cím október havi zárás után fennmaradó maradvánnyal a költségvetésről 
szóló  rendelet  keretében a  Városüzemeltetési  Szolgálat  80100 cím költségvetési 
előirányzatait módosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-e), g) pont esetén 2011. október 20., f) pont esetén 2011. december 31.

14. felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  megbízott  vezetőjét,  hogy  az 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervekre  vonatkozó  szabályzatokat 
2011. december 15-ig készítse el. 

Felelős: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat megbízott vezetője
Határidő: 2011. december 15.

15. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló következő rendelet módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 
megbízott  vezetője,  Kisfalu  Kft.  ügyvezetője,  Gazdálkodási  Ügyosztály,  Pénzügyi 
Ügyosztály
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Napirend 3/2. pontja
► Javaslat a „LÉLEK-pont” kialakítására

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
409/2011. (X. 20.) 13 IGEN 0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési 
Közösségi Program LÉLEK-pont – helye Budapest, VIII. kerület Déri Miksa u. 3. – 
előterjesztés  szerinti  feladatait  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Központ látja el 2011. november 1. naptól kezdődően.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 01.

2. az  1.  pontban  meghatározott  feladat  ellátására  3  fő  közalkalmazotti  álláshelyet 
biztosít határozott időre, 2011. november 1. napjától 2012. december 31. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 01.

3. a  2.  pont  alapján  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ 
engedélyezett álláshelyét 77 főről 2011. november 1. naptól 2012. december 31. 
napig 80 főben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 01.

4. a)  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11108  címen  belül  a 
népszavazás  személyi  juttatás  előirányzatát  2.500,0 e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő 
járulékok előirányzatát 675,0 e Ft-tal csökkenti.

b)  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11601  cím  dologi 
előirányzatán  belül  az  oktatási-nevelési  intézmények  nagyobb  karbantartás 
előirányzatát 423,2 e Ft-tal csökkenti.

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi 
- működési 1.059,0 e Ft - felhalmozási 225,0e Ft – előirányzatát 1.284,0 e Ft-tal 
megemeli.

d)  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  40100  cím  bevételi 
felügyeleti szervi - működési 1.059,0 e Ft - felhalmozási 225,0 e Ft – előirányzatát 
összesen 1.284,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás 
előirányzatát 523,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 121,0 e Ft-
tal, dologi kiadási előirányzatát 415,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 225,0 e 
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Ft-tal megemeli a határozat 1-2. pontjában foglalt feladatbővülés 2011. évi költsége 
címén.

e)  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11601  cím  dologi 
előirányzatát  2.314,2  e  Ft-tal  megemeli  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Központ Déri Miksa u. 3. új  telephely 39 m2  helyiség átalakítása 
címén. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

5. a határozat 4.e) pontban foglalt beruházás bonyolítójaként a Kisfalu Kft-t jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

6. jóváhagyja a Budapest, VIII. kerület Déri Miksa u. 3. szám alatt 39 .m2 alapterületű 
helyiség kialakítására vonatkozó, az Önkormányzat nevében eljáró Kisfalu Kft, és 
az Épkar Zrt között kötendő vállalkozási szerződés szerződéses feltételeit, amely az 
előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. Felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját 
a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. október 20.

7. a) a Kisfalu Kft  bonyolítási  díját  -  a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Kisfalu Kft. 
között  létrejött  megbízási  szerződés  alapján  –  168.307,-  Ft  +  ÁFA összegben 
jóváhagyja.

b)  elfogadja  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Kisfalu  Kft  közötti  Megbízási 
szerződés szerződéses feltételeit, amely az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi és 
felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

8. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő ülésére a telephelyváltozás miatt 
a  Polgármesteri  Hivatal,  valamint  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ 
alapító okiratának módosítására készítsen előterjesztést.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. november 3-i ülése

9. előzetes  kötelezettséget  vállal  2012.  évre  vonatkozóan  a  bér,  járulék  és  dologi  költségek 
biztosítására megközelítőleg 8.698 e Ft összegben, valamint 2013. évre 658,0 e Ft összegben 
az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.
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10. felkéri  a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat a 2011. évi költségvetésről 
szóló  önkormányzati  rendelet  következő  módosításánál,  valamint  a  2012.  évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31. és a 2012. évi költségvetés tervezése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 3/3. pontja
Javaslat  a  Józsefváros  területén  az  építtetők  gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségéről  szóló  15/2011.  (III.  18.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

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  58/2011.  (X.21.)  SZ.  RENDELETÉT  A JÓZSEFVÁROS 
TERÜLETÉN  AZ  ÉPÍTTETŐK  GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉSI  KÖTELEZETT-
SÉGÉRŐL SZÓLÓ  15/2011.  (III.  18.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 3/4. pontja
► Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté-polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
410/2010. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  Újbuda  Önkormányzatával  parkolásra  kötött  megállapodásban  foglaltak  szerint 
felmerült  és  továbbszámlázandó költségek miatt  a Közterület-felügyelet  30005 cím 
bevételi és kiadási dologi előirányzatát 81.802,0 e Ft-tal megemeli.
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2. a  Közterület-felügyelet  30005  cím  bevételi  -  működési  saját  –  és  kiadási  dologi 
előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli parkolási többletbevétel és ezzel összefüggő 
többletköltségek címén.

3. az  Újbuda  Önkormányzatával  kerékbilincselési  feladatokra  kötött  megállapodás 
értelmében  az  Önkormányzatot  2011.  évben  megillető  bevétel  az  alábbiakra 
használható fel:

a./  40%-a  túlóra,  jutalom  és  a  hozzá  kapcsolódó  munkáltatót  terhelő 
járulékokra, betartva az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) számú rendelet 5. § (15) 
bekezdésében foglalt korlátokat,
b./ 20%-a dologi kiadási költségekre,
c./ 40%-a dologi tartalékra, zárolva.

4.  a 3. pontban foglaltak alapján 
a./ a Közterület-felügyelet 30003 cím bevételi működési saját előirányzatát 15.000,0 e 
Ft-tal megemeli.
b./  a  Közterület-felügyelet  30003  cím  kiadás  személyi  juttatás  –  túlóra-jutalom – 
előirányzatát 4.724,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.276,0 e Ft-
tal, dologi kiadási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.
c./  a  Közterület-felügyelet  30003  cím  kiadás  dologi  előirányzatát  6.000,0  e  Ft-tal 
megemeli és egyben a felhasználását zárolja.

5.  a Közterület-felügyelet 30005 cím dologi kiadási előirányzatán belül zárolt 18.940,0 e 
Ft dologi előirányzatát a zárolás alól feloldja és az alábbi feladatok finanszírozására 
átcsoportosítja: 
- gyalogos átkelőhely karbantartás, jelzőtábla kihelyezés 4.250 e Ft, 
- belső kamerarendszer bővítés 1.850 e Ft,  
- parkoló automaták egyszeri tisztítása, újra matricázása 2.200 e Ft, 
- parkoló automatákhoz 50 db pénzkazetta beszerzése 3.000 e Ft, 
- jól láthatósági gyermekmellény megvásárlása 699 e Ft, 
-  iskolák  környéki  gyalogos  átkelőhelyeknél  felállítandó  jelzőtáblák  és  oszlopok 
beszerzése 764 e Ft, 
- Újbuda parkolás ellenőrző feladat ellátáshoz chipkártya protokoll, hozzá kapcsolódó 
informatikai háttér 3.326 e Ft
- parkolási pótdíjjal kapcsolatos fizetési meghagyásra (a Magyar Országos Közjegyző 
Kamarának ügyenként fizetendő 5.000. Ft/db összegű díj) a folyamatban lévő ügyek 
száma miatt 2.851 e Ft.  

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

Felelős: polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési szerv Vezetője
Határidő: 1-5.pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Pénzügyi  Ügyosztály,  Közterület-
felügyelet.
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Napirend 3/5. pontja
► Javaslat a Józsefvárosi Közterület - felügyelet közbeszerzési eljáráson való 

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
411/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. engedélyezi  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  részvételét  a  Budapest  I.  kerület 
Budavári  Önkormányzat  által  meghirdetett  a  „Budapest  I.  kerület  Budavári 
Önkormányzat  parkolásellenőrzési-  és  közterületfelügyeleti-rendszerének  és 
kapcsolódó  berendezéseinek  teljes  körű  működtetéséhez  szükséges  beszerzések 
összesen négy önállóan megajánlható részben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

2. felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatóját az 1. pont szerint a részvételi 
eljáráshoz szükséges dokumentumok benyújtására.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy abban az esetben,  ha az 1.  pont  szerinti  eljárásban a 
Józsefvárosi Közterület-felügyelet alkalmasnak minősül a soron következő képviselő-
testületi ülésre készítsen előterjesztést a Józsefvárosi Közterület-felügyelet ajánlatáról.

Felelős: 1., 3. pont esetén polgármester, 2. pont esetén a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 
igazgatója

Határidő: 1. pont esetén 2011. október 20., 2. pont esetén 2011. október 24., 3. pont esetén a 
Képviselő-testület 2011. november 3-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

4.Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
A  Gyerek-Virág  Napközi  Otthonos  Óvoda  és  a  Józsefvárosi  Nevelési 
Tanácsadó 2007-2011. évi beszámolója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
412/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. elfogadja  a  Gyerek-Virág  Napközi  Otthonos  Óvoda  és  a  Józsefvárosi  Nevelési 
Tanácsadó - az előterjesztés mellékletét képező – 2007-2011. évi beszámolóját.

2. köszönetét  fejezi  ki  a  Gyerek-Virág  Napközi  Otthonos  Óvoda  és  a  Józsefvárosi 
Nevelési  Tanácsadó  vezetőjének,  valamint  a  közalkalmazottainak  a  négyéves 
munkájukért. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend 4/2. pontja
A  Józsefvárosi  Érdekegyeztető  Tanács  összetételének  és  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
413/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  a  Józsefvárosi  Érdekegyeztető  Tanács  összetételének  módosítását  az 
alábbiak szerint:

A KÉT összetétele
fenntartói oldal:
a polgármester, vagy az általa megbízott alpolgármester és a szakbizottsági elnökök 
(Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság; Humánszolgáltatási Bizottság)

érdekképviseleti oldal:
1. Pedagógusok Szakszervezete
2. Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

2. elfogadja  a  Józsefvárosi  Érdekegyeztető  Tanács  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának 1. pontban szereplő módosítását az előterjesztés 3. melléklete szerint.

3. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Józsefvárosi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti 
és Működési Szabályzatában a módosítások átvezetéséről. 

4. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 3. pontban foglaltak végrehajtását követően 
a Józsefvárosi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát írja alá a 
fenntartó Józsefvárosi Önkormányzat nevében.

Felelős: 1-2. és 4. pont esetében: polgármester
  3. pont esetében: jegyző

Határidő: 1-2. pont esetében: 2011. október 20.
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     3-4. pont esetében: 2011. október 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Liszt Ferenc Emlékhangverseny támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
414/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  részére  vissza  nem  térítendő, 
400.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt,  a  Liszt  Ferenc  Emlékhangverseny 
megrendezése érdekében.

2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 
400.000  forinttal  csökkenti,  és  ezzel  egyidejűleg  a  11804  cím  működésre  átadott 
pénzeszköz előirányzatát 400.000 forinttal megemeli.

3. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírására.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  költségvetéséről  szóló  rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2011. október 20.

        3. pont esetében: 2011. október 31.
        4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 4/4. pontja
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
415/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltatástervezési  Koncepciót  felülvizsgálja,  melynek 
költségére 850,0 eFt-ot biztosít. 

2. a  határozat  1.  pontjában  foglaltak  fedezete  érdekében  az  Önkormányzat  és  a 
Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 
850,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 
850,0 e Ft-tal megemeli.

3. felkéri  a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének soron következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pontok esetében: 2011. október 20.

3.  pont  esetében:  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének soron következő 
módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 4/5. pontja
Javaslat  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása  kötelező  önkormányzati 
feladat biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
416/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a  Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2010/2011. évi beszámolóját a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról.

2. a  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátására,  mint  kötelező  önkormányzati  feladatra 
ellátási szerződést köt a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért 
Közhasznú  Nonprofit Kft.-vel  2011.  november  01.  napjától  2011.  december  31. 
napjáig,  határozott  időtartamra,  melynek  ideje  alatt  havi  bruttó  395.000,-  Ft 
szolgáltatási díjat biztosít.

3. felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.

4. felkéri a polgármestert vizsgálja meg, hogy a LÉLEK Programmal érintett józsefvárosi 
hajléktalanok ellátásához szükséges-e a pszichiátriai nappali szociális ellátás, vagy az 
egészségügyi szak illetve kórházi ellátás.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében azonnal

    4. pont esetében: 2011. december 15. 
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A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály
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5.Egyéb előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat jegyzői pályázat kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
417/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a jegyzői állás betöltésére újra pályázatot ír ki a határozat 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal,

2.) felkéri  a  polgármestert  az  1.)  pontban  foglalt  pályázati  felhívásnak  a 
www.kozigallas.gov.hu és  a  www.jozsefvaros.hu internetes  honlapon  történő 
megjelentetésére,

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy az  előkészítő  bizottság  javaslatai  alapján  a  pályázati 
határidő  lejártát  követő  képviselő-testületi  ülésre  a  jegyzői  pályázatot  elbírálásra 
terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2011. október 20. 

2. pont esetében 2011. október 24.
3. pont esetében a képviselő-testület 2012. januári első rendes ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A  417/2011.  (X.  20.)  számú  határozat  mellékleteit  a  kivonat  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Napirend 5/2. pontja
Javaslat informatikai emelt szintű mérnöki támogatás beszerzésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
418/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. előzetes kötelezettséget vállal 2012-2014. évre, évente bruttó 6.750.000,- Ft összegben 
a  Polgármesteri  Hivatal  emelt  szintű  informatikai  rendszermérnöki  támogatás 
feladatainak ellátására.
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Felelős: polgármester
Határidő: a 2012-2014. évi költségvetések készítése

2. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot  a  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határidő: a VPB 2011. október 26-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend 5/3. pontja
Turisztikai pályázat
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
419/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát a szavazás 
megismétléséről.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
420/2011. (X. 20.) 2 IGEN 13 NEM  1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy nem fogadja el  Molnár György módosító indítványát,  
melyben javasolja, hogy a turisztikai pályázat keretösszegét csökkentsék le 10 millió forintra. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
421/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező „A VIII. kerületben szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet folytató egységek számára” c. pályázati felhívást, a pályázati útmutatót 
és a jelentkezési lapot.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2011. október 20.

2. az 1. pont alapján a pályázatot megindítja a VIII. kerületben szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet folytató egységek számára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 21.

3. a pályázatok elbírálására bontóbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Stratégiai Tanácsadó Iroda

Jegyzői Kabinet Jogi Csoport

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

4. a pályázatok elbírálására Bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Zentai Oszkár
Soós György 
Szilágyi Demeter
Pintér Attila
Dr. Szabó Orsolya

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. október 20.

5. elfogadja a pályázati felhívás megjelentetésének menetét az alábbiak szerint: 
A hirdetmény  megjelentetése  a  Józsefváros  újságban,  a  Hivatal  Okmányiroda  és 
Ügyfélszolgálati Ügyosztályán, valamint az Önkormányzat honlapján.

A hirdetmény feladásának ideje: 2011. október 21.

Beadási határidő: 2011. november 02 – 2011. november 30.

Az elbírálásának és az eredményhirdetésnek határideje: 2011. december 08.

A szerződés megkötésének határideje: 2011. december 16.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

A  421/2011.  (X.  20.)  számú  határozat  mellékleteit  a  kivonat  3.  számú  melléklete 
tartalmazza.

Napirend 5/4. pontja
► Javaslat kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására a Kesztyűgyár Közösségi 

Házban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Balogh István – települési képviselő
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
422/2011. (X. 20.) 16 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2011. október 27. napjától 2011. december 31. napjáig – próba jelleggel – kihelyezett 
hivatali ügyfélszolgálatot létesít a Kesztyűgyár Közösségi Ház (Budapest VIII. Mátyás 
tér 15.) épületében.

2. felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt  a  szükséges  munkáltatói-munkaügyi 
intézkedések  megtételére  az  1.  pont  szerinti  kihelyezett  ügyfélszolgálati  feladatok 
ellátásához szükséges munkaerő biztosítása érdekében.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kihelyezett  ügyfélszolgálat  tevékenységének 
eredményeiről a Képviselő-testület 2011. decemberi 2. rendes ülésén számoljon be, és 
terjessze be javaslatát annak további működtetése tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2011. október 27. 

2. pont esetében 2011. október 27.
3. pont esetében a képviselő-testület 2011. decemberi 2. rendes ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend 5/5. pontja
► Az országgyűlési biztos jelentése (AJB-1232/2011. számú ügyben)

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT: 
423/2011. (X. 20.) 13 IGEN 3 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-1232/2011. számú ügyben kiadott 
jelentésével kapcsolatosan állásfoglalása nincsen, intézkedést pedig nem hoz.

2.)  tudomásul  veszi  és  elfogadja dr.  Kocsis Máté polgármester  Prof.  Dr.  Szabó Máté 
2011. július 11-i dátumú levelével kapcsolatos tájékoztatását.

 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Jakabfy Tamás

Köszönöm szépen.  Egy rövid  történettel  fogom kezdeni.  Június,  vagy  július  hónapban  a 
Kálvária térnek a belváros felé eső oldalán átadásra került egy nagyjából 50 méter hosszú új  
útszakasz, a macskaköves szakasz az leaszfaltozásra került. Ez egyébként egy nagyon helyes 
és  hiánypótló beruházás  volt.  Azonban ott  az  út  és a  járda közötti  járdaszigeten,  a pázsit 
helyett  gaznövények  kezdtek  el  növekedni,  amely  embermagasságúra  megnőttek,  tehát 
körülbelül 170-180 centiméter magasra nőtt ott a gaz, és ennek a növekedését egyébként egy 
kerületi polgár a youtube videomegosztó portálon folyamatosan dokumentálta. Hát mi úgy 
gondoltuk,  hogy tegnap este elmentünk és betakarítottuk a terményt,  és ebből hoztam a – 
sajnos a termet éppen elhagyó – polgármester úrnak egy kis mintát, egy zsákban. És ezzel 
kapcsolatban még az lenne a kérésem, illetve a kérdésem, hogy ki a felelős ezért a területért, 
kerület, főváros? És az lenne a kérésem, hogy menjenek ki oda és nézzék meg, hogy milyen 
állapotok vannak ott. Bár a munka dandárját elvégeztük, de nem tudunk teherautóval kiszállni 
oda és elszállítani az összes ott levő gazt és szeretném valakinek átadni ezt a zsákot, amit 
ebből az anyagból, behoztam. Köszönöm szépen.

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály, 

Molnár György

1) Két  kérdést  szeretnék  feltenni,  két  különböző  jellegű.  Az  egyik,  hogy  köszönettel 
megkaptam a választ a legutolsó kérdésemre, amely a Rákóczi téren kivágott fákról szól, 
na most  megmondom őszintén döbbenten olvasom a választ,  tartalmi okokból.  Ugye 4 
nagy törzsátmérőjű fáról van szó, ebből kettőről kiderül, hogy a kivitelezők megsértették és 
ezért kellett kivágni. Egyiknek tévedésből elvágták a gyökerét, egy 70 cm törzsátmérőjű 
fának – egy gyönyörű darab volt – egy 51 centiset megsértettek a kivitelezés során, és a 4. 
fánál, ott hogy őszinte legyek nem teljesen értem, hogy az a válasz, hogy „Az északi fasor 
5. helyén álló platánfát 2011. július elején felgyújtották, nagy odú volt benne, kivágása 
szükségessé vált.”. Nem teljesen világos előttem, hogy ez a fölgyújtás most a nagy odú 
miatt volt, vagy ez egy vandál cselekedet, és utána kellett kivágni. De nem egészen értem, 
nem hiszem, hogy a felgyújtás, az standard módja fák kezelésének, és hát ez az egész el 
volt kerítve, ez egy munkaterület, tehát nekem úgy tűnik, minthogyha útban lett volna ez 
az egész a kivitelezőknek és eltakarították. Én szükségesnek látnám - nem tudom, hogy 
mik a lehetőségek – még tovább utána menni a dolognak, tehát nem tudom, hogy itt a 
kivitelezők…, ja és bocsánat még hozzátenném, tehát az, hogy egy 70 centis fa helyett 13 
darab 8 centis fát el fognak ültetni, ez egy picikét a nevetségesség kategóriája szerintem. Itt 
a kivitelezők ebben az ügyben bármilyen felelősséget viseltek-e, meg lettek-e büntetve, 
zajlott-e valamilyen eljárás, hogyan is alakult ez az egész? Tehát én azt kérném, hogy ha 
tudunk  még  további  információt  erről  beszerezni,  nagyon  hálás  lennék,  hogyha  ezt 
megtudnánk pontosan, hogy mi történt. 

2) A második kérdésem az ettől teljesen független és inkább az előző napirendi pontokhoz 
tartozik. Ugye ha a kiterjedt levelezésünket áttekintjük ebben a kukázásos rendeletügyben, 
akkor azt látjuk, hogy legutóbbi kérésemre fölkerült a Kormányhivatalnak az észrevétele, 
ami  a  törvényességet  tartalmazta.  És  ezen  a  levélen  azt  látom,  hogy hát  ez  bizony a 
Képviselő-testületnek  volt  címezve,  május  7-én  lett  elküldve,  és  anélkül  kérte  a 
polgármester  úr  a  határidő  módosítását,  hogy  a  Képviselő-testület  egyáltalán 
megismerhette volna ezt a levelet, és ugye továbbra is csak a kérésemre mutatta meg. Én 
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azt kérdezném, hogy – ugye több kérdésem volna, az egyik az, hogy – intézkedhet-e a 
polgármester, egy a Képviselő-testületnek szóló levél tárgyában anélkül, hogy a Képviselő-
testületet  erről  tájékoztatja?  2.  kérdésem,  hogy  megfelel-e  a  szabályoknak  az,  hogy  a 
Képviselő-testület  egy  neki  szóló  levelet  –  ugye  májustól  októberig,  tehát  –  5  hónap 
késéssel  ismerhet  csak  meg?  És  mi  volt  ennek  az  oka,  hogy  ez  így  történt?  Ezeket 
kérdezném. Köszönöm szépen.

A kérdésre írásban válaszol: 1. Gazdálkodási Ügyosztály 
  2. Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Révész Márta

Elnézést  kérek,  most  a  legelején  nem kérdés  lesz,  csak  a  fákkal  kapcsolatban  szeretném 
elmondani, hogy azért az előző Képviselő-testület egy alkalommal, arról hozott határozatot, 
hogy újra tervezteti a Rákóczi téri metróépítkezésnek a menetrendjét és a módszertanát, azért, 
hogy a fákat ne érje semmiféle bántódás. Erre külön meglehetősen nagy összeget biztosított a 
Fővárosi  Önkormányzat,  azt  hiszem azért,  hogy a  fák  megmaradhassanak.  ez  csak  háttér 
információ.  A másik  meg hogy -  elnézést  kérek,  -  de én tudom,  hogy hogy lehet  sokkal 
vastagabb fákat is beszerezni, ezt meg kell tőlük követelni, ez nem két fillér. Nagyon sokba 
kerül, de abban az esetben, hogyha ezt meg se próbáljuk, akkor nagyon könnyen hozzá lehet 
szokni, hogy majd akármilyen pótlással, letudjuk a dolgot. Bocsánatot kérek, ez nem kérdés 
volt, a kérdésem a következő:
A Józsefvárosi  Önkormányzatnak volt  egy szociális  foglalkoztatója,  amelyik  megváltozott 
munkaképességűeket  foglalkoztatott.  Volt  nekem  kérdésem,  ami  arra  vonatkozott,  hogy 
amikor ezt a szociális foglalkoztatói feladatot átadtuk a Védőháló Paksnak, akkor ők vállalták 
azt, hogy a Józsefvárosban megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatják 2011. december 
11-ig.  Most  kaptam  választ,  amiből  arra  lehet  következtetni,  hogy  ők  szeptember  óta 
legalábbis  elérhetetlenek,  és  úgy  tűnik,  hogy  ezt  a  tevékenységet  itt  a  kerületben  nem 
folytatják.  Nekem az a  kérdésem, hogy a továbbiakban az önkormányzat  mit  tud  tenni  a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében? Ez az egyik. A másik pedig, azt 
szeretném megkérdezni, hogy a Kft. által használt ingatlanok után akkor most ki az, aki közös 
költséget,  akár  bérleti  díjat,  vagy  bármiféle  fenntartási  költségeket  fizet,  mióta  ők 
elérhetetlenek? Köszönöm szépen.

A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2011. október

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

__________________
Dr. Szabó Orsolya 
       aljegyző

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
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Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport ügyintéző
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