
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 01-jén 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 4. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
72/2012. (III. 01.) 14 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

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

1/2.
►

Javaslat Józsefváros új zászlajának és lobogójának elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

2/2.
►

Javaslat felszámolási egyezség megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

4/1.
►

Magdolna Negyed Program II /  Záró Helyszíni  Szemle hiánypótlásához 
szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető 

6/3.
►

A  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi  Alapszervezetének 
fellebbezése a VPB 8/2012. (I.11.) számú határozatával szemben
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Soós György – Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 

7/4.
►

Fedezet biztosítása a Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti 
ingatlanon felépült új bölcsőde őrzésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
73/2012. (II. 16.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Komássy Ákos – képviselő

2.
►

Javaslat Józsefváros új zászlajának és lobogójának elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Nonprofit  Kft  „va”  működésének  lezárásával  kapcsolatos  tulajdonosi 
döntésekre
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. 
►

Javaslat felszámolási egyezség megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

3. Javaslat a fagyhelyzet miatti többletköltségek kiegyenlítésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat költségvetési átcsoportosításra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1.
►

Magdolna Negyed Program II /  Záró Helyszíni  Szemle hiánypótlásához 
szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető 

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. A  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Kft  és  a  Józsefvárosi 
Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft  jövőbeni 
működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  közfeladat  ellátási 
szerződésének módosítása és többletfeladatok meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – ügyvezető igazgató 

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.  18.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat  a  közbiztonság  helyi  feladatairól  és  az  önkormányzati 
vagyontárgyak ezzel összefüggő védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3.
►

A  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi  Alapszervezetének 
fellebbezése a VPB 8/2012. (I.11.) számú határozatával szemben
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Soós György – Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 

7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
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Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII.15.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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3. Javaslat a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

4.
►

Fedezet biztosítása a Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti 
ingatlanon felépült új bölcsőde őrzésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

8. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő

Tájékoztatók

• Teleki téri piac költségei
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző

• 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. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Komássy Ákos – képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
74/2012. (III. 01.) 17 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  2012.  március  05.  napjától  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tagjává  Szabó-
Németh Balázs (MSZP) helyett Gulyás Mihályt (MSZP) választja meg.

2. 2012. március 05. napjától a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagjává dr. Molnár 
György (MSZP) helyett Szili Balázst (MSZP) választja meg.

3.  2012.  március  05.  napjától  a  Humánszolgáltatási  Bizottság  tagjává  Szili-Darók  Ildikó 
(MSZP) helyett Szabó-Németh Balázst (MSZP) választja meg.

4.  2012.  március  05.  napjától  a  Humánszolgáltatási  Bizottság  tagjává  dr.  Kerekes  Pál 
(FIDESZ-KDNP) helyett Nagy Gábornét (FIDESZ-KDNP) választja meg.

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

Felelős: 1-4. pont esetén polgármester
5. pont esetén  jegyző

Határidő: 2012. március 05.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012. (III.05.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 19/2009. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 1/2. pontja
► Javaslat Józsefváros új zászlajának és lobogójának elfogadására

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

Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
75/2012. (III. 01.) 14 IGEN  0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a címer  változása  miatt  a zászlók,  címerek cseréjére 
2012. évben maximum 2.000,0 e Ft-ot fordít, ezért 
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- az  Önkormányzat  11107-01cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  az 
alpolgármesterek saját keretei előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz  költségvetési  szervek  működési 
felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.000,0 e 
Ft-tal  megemeli  és  a  kiadás  12201-03  cím  dologi  előirányzatát,  ugyan  ezen  összeggel 
megemeli zászlók, címerek cseréjére címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  17/2012.  (III.08.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS  ÖNKORMÁNYZATI  JELKÉPEINEK  (CÍMER,  ZÁSZLÓ, 
LOBOGÓ)  ALAPÍTÁSÁRÓL,  ÉS  A  JELKÉPEK  HASZNÁLATI  RENDJÉRŐL 
SZÓLÓ  13/1996.  (III.  8.)  BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Nonprofit  Kft  „va”  működésének  lezárásával  kapcsolatos  tulajdonosi 
döntésekre
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
76/2012. (III. 01.) 16 IGEN  1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.  Elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete  szerinti  Józsefváros  Közbiztonságáért  és 
Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft „va”-val kötendő támogatási szerződést.

2. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására
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3.  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató  Nonprofit  Kft  „va” 
végelszámolóját  a  NOSTRO  2002  Pénzügyi  Kft-t  személyében  Szkladányi  Sándort 
tisztségéből 2012. március 1. napjával visszahívja.

4.  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató  Nonprofit  Kft  „va” 
végelszámolójának 2012. március 1. napjával RENDSZERVÍZ plusz Kft. (cgj: 01 0993443; 
székhely: 1031 Budapest, Váci M. tér 1.), személyében Bozsik István Pétert megválasztja.

5. A végelszámoló díjazását 2012. március 1-től 2012. december 31-ig 210.000,-Ft + ÁFA/hó 
összegben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 3., 4, 5. pontok esetében azonnal 

2. pont esetében 2012. március 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2/2. pontja
► Javaslat felszámolási egyezség megkötésére

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
77/2012. (III. 01.) 14 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának Felszámolási Csoport 10.Fpk.01-
2008-5574. számú felszámolási eljárásában a Ganz Acél-, Híd-, és Darugyár Zrt. „f.a.” 
adós  egyezségi  javaslatát  8.306.320,-  forint  (a  Cstv.  57.§  (1)  bekezdésének  e) 
pontjában  30%  mértékű,  f)  pontjában  10%  mértékű  kielégítés)  megfizetésével 
elfogadja azzal, hogy az adós az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül átutalja számára az összeget.

2.) az  1.  pontban  meghatározott  felszámolási  eljárásban  az  egyezség  körébe  tartozó 
vagyon mértékét 699.878.000 forintban elfogadja.

3.) a  Ganz Acél-,  Híd-,  és  Darugyár  Zrt.  „f.a.”  felszámolási  eljárásában a  társasággal 
szemben fennálló 2009. évi építményadóból és annak késedelmi pótlékából származó 
30.681.153,-  forint  hitelezői  igényéből  származó  22.374.833,-  forint  követelésről 
lemond.

4.) amennyiben a Fővárosi Törvényszék 1. pontban meghatározott felszámolási eljárásban 
az adós és hitelezők között létrejött egyezséget jóváhagyja,  Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Pp. 228. §-ban foglaltak szerint a fellebbezési 
jogról lemond.
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5.) felhatalmazza Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet jogtanácsost az 1. pontban meghatározott 
felszámolási  eljárás  egyezségi  tárgyalásán  a  jelen  határozatnak  megfelelő 
jognyilatkozat tételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 5.

A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Kabinet Jogi Csoport

Napirend 2/3. pontja
Javaslat a fagyhelyzet miatti többletköltségek kiegyenlítésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
78/2012. (III. 01.) 14 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a)  a  fagyhelyzet  miatti  többletköltségek  kiegyenlítése  érdekében  az  előterjesztés  1. 
mellékletét  képező  71  kerületi  lakos  részére,  10.000,-  Ft/lakos  egyszeri  kompenzációt 
biztosít, oly módon, hogy 710.000,- Ft összeget fogyasztói szám szerinti megoszlásban az 
ELMÜ Nyrt. felé átutal.

b)  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01 cím működési  általános  és  céltartalékon  belül  a 
rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 710,0 e Ft-
tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11303  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson  kívülre,  ezen  belül  a  lakosságnak  juttatott  támogatások,  szociális 
rászorultság jellegű ellátások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2. felkéri  a  polgármestert  a  határozati  javaslat  1.  a)  pontja  szerinti  kompenzációval 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

3. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  részére  –  a  fagyhelyzet  miatti 
többletköltségekre  az  előterjesztés  2.  mellékletét  képező  kerületi  lakosoknak  nyújtott 
támogatásra – 241.419,- Ft összegű támogatást biztosít.

a. az  Önkormányzat  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és 
céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei 
előirányzatát 241,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre 
átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek 
felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

b. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  40100  cím  bevételi 
támogatások  saját  költségvetési  szerv  működési  felügyeleti  szervi  támogatása 
előirányzatát, valamint a dologi előirányzatát 241,4 e Ft-tal megemeli.

4. a fagyhelyzet miatti „rendkívüli ellenőrzésben” részt vett Kisfalu Kft. és a Polgármesteri 
Hivatal  munkatársai  részére  1.000,-  Ft/fő/ellenőrzött  lakás  díjat  állapít  meg,  összesen 
526.000,- Ft összegben, melynek szociális hozzájárulás összege 142.000,- Ft.
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a) az  Önkormányzat  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és 
céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei 
előirányzatát 668 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre 
átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek 
felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

b) Polgármesteri  Hivatal  bevételi  12000  cím  támogatások  saját  költségvetési  szerv 
működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 668 e Ft-tal, a kiadás 12201-03 
cím  személyi  juttatás,  ezen  belül  a  megbízási  díj  előirányzatát  526  e  Ft-tal, 
munkáltatót  terhelő  járulékok,  szociális  hozzájárulás  előirányzatát  142  e  Ft-tal 
megemeli.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 3-4. pontok esetén: 2012. március 01., 2. pont esetén: 2012. március 05., 5. pont 

esetén: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat költségvetési átcsoportosításra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
79/2012. (III. 01.)       14 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) az Önkormányzat  kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a 
munkaviszony  megszüntetéséből  adódó  munkavégzés  alóli  felmentési  időre  járó 
illetmények,  végkielégítések,  valamint  szabadságmegváltások  és  azok  járuléka 
működési céltartalék előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz,  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli. 

2) a  Polgármesteri  Hivatal  bevételi  12000  cím  támogatás  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti működési támogatás előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal, valamint a 12202 cím 
személyi juttatás előirányzatán belül a felmentési időre járó illetményt 5,014,0 e Ft-tal, 
a végkielégítés előirányzatát 11,190,0 e Ft-tal, a szabadságmegváltást 1.124,0 e Ft-tal, 
összesen  17.328,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok,  szociális  hozzájárulás 
előirányzatát 4.678,0 e Ft-tal megemeli. 
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3) Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetésről  szóló  rendelet  módosításánál  a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. március 01.

3. pont 2012. április 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
► Magdolna Negyed Program II /  Záró Helyszíni  Szemle hiánypótlásához 

szükséges döntések
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
80/2012. (III. 01.) 14 IGEN   0 NEM   3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt,

1.) elfogadja a KMOP-5.1.1./B-2008-0001 sz. projekt Záró Helyszíni Szemle hiánypótlása 
keretében a 2012. január 10-én benyújtott 9. számú Támogatási Szerződés módosítás 
hiánypótlására  adott  választ  az  előterjesztés  mellékletét  képező  tartalommal  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

2.) felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  Támogatási 
Szerződés korrigált, a „Projekt számszerűsíthető eredményei” c. 4. számú mellékletének 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

3.) felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  Támogatási 
Szerződés „Eltérések listája” c. 14. számú mellékletének aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

4.) felhatalmazza a Rév8 Zrt-t az 1-4. pontban elfogadott dokumentumok Pro Régió Nkft. 
felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.
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5.) felhatalmazza Rév8 Zrt-t, hogy folytasson egyeztetést a Pro Régió Nkft-vel és készítse 
elő  a  Támogatási  Szerződés  10.  számú  módosításához  szükséges  dokumentációt 
(kérelmet, és a Támogatási Szerződés releváns mellékleteit).

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 19.

6.) felhatalmazza a Polgármestert az 5) pont szerinti dokumentumok aláírására, és felkéri 
Rév8  Zrt-t  a  Támogatási  Szerződés  10.  számú  módosítási  kérelméhez  kapcsolódó 
dokumentumok Pro Régió Nkft. részére történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 19.

7.) felkéri Rév8 Zrt-t, hogy a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően a Képviselő-
testület  elé  terjessze  elő  a  Támogatási  Szerződés  10.  számú  módosításának  részét 
képező dokumentumokat. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követő képviselő-testületi ülés

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
A  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Kft  és  a  Józsefvárosi 
Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft  jövőbeni 
működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
81/2012. (III. 01.) 13 IGEN    0 NEM    4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
1.1. a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. (Bárka) részére 2012. március 
havi fizetőképességének, továbbá működésének biztosítására 10.000.000,- Ft összegű 2012. 
október 31-i lejáratú tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön fedezete az éven belüli lejáratú kölcsön 
visszafizetése.

1.2.  az  1.1.  pont  alapján  elfogadja  az  előterjesztés  1  sz.  melléklete  szerinti  tagi 
kölcsönszerződést. 

1.3. felkéri a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására.
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1.4.  az  1.1.  pontban  foglaltak  miatt  az  Önkormányzat  bevételi  11802  cím  kölcsönök 
előirányzatán belül a működésre nyújtott  kölcsönök megtérülése előirányzatát  és a kiadási 
11802  cím  kölcsönök  előirányzatán  belül  a  működési  kölcsönök  nyújtása  előirányzatát 
10.000,0 e Ft-al megemeli.

1.5.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Bárka  magántulajdonú  üzletrészének  megszerzésével 
kapcsolatosan kezdjen tárgyalásokat és az üzletrész megszerzésének a részleteit, valamint a 
szerződés tervezetét terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

A  Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
2.1.  a  Józsefvárosi  Galéria  és  a  Zászlógyűjtemény  működtetése,  a  nyári  napközis  tábor 
szervezése feladatokat 2012. április 1-től nem a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el, figyelemmel a határozat 3.1.-3.3. pontjában foglaltakra.

2.2.  a  2.1.  pont  alapján  a  Budapest,  VIII.  József  körút  70.  félemelet  3.  sz.  alatti  (hrsz 
35645/A/19) ingatlan, a VIII. József körút 70. fsz. 4. sz. alatti (hrsz 35645/A/17) ingatlan, a 
VIII. József körút 70. fsz. 5. sz. alatti (hrsz 35645/A/18) ingatlan és VIII. József körút 68. sz. 
alatti (hrsz 35643/A/1 és 35643/A/2) ingatlanok használati jogát a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-től 2012. április 1-jével elvonja.

2.3. a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. március 
havi működése érdekében 10.000.000,-  Ft támogatást  nyújt,  melynek fedezete  a 2012. évi 
költségvetésben biztosított.

2.4. a határozat 2.3. pontja alapján felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes 
tulajdonosa úgy dönt, hogy:
3.1.  2012.  április  1-jétől  a  Józsefvárosi  Galéria  működtetése,  a  Zászlógyűjtemény 
működtetése,  a  nyári  napközis  tábor  megszervezése  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak 
Nonprofit Kft. feladata.

3.2. a Budapest, VIII. József körút 70. félemelet 3. sz. alatti (hrsz 35645/A/19) ingatlan, a 
VIII. József körút 70. fsz. 4. sz. alatti (hrsz 35645/A/17) ingatlan, a VIII. József körút 70. fsz.  
5. sz. alatti (hrsz 35645/A/18) ingatlan és VIII. József körút 68. sz. alatti (hrsz 35643/A/1 és 
35643/A/2)  ingatlanokat  ingyenesen  telephelyként  2012.  április  1-től  a  Józsefvárosi 
Közösségi Házak Nonprofit Kft. használatába adja.

3.3. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jogutódlással 
2012. április 1. napjával vegye át a Józsefvárosi Galéria és a Zászlógyűjtemény- összesen 5 fő 
- munkavállalóit.

3.4. a Józsefvárosi Galéria 2012. április 1-től történő működéséhez szükséges 9.501,0 e Ft 
összeget  támogatásként  biztosítja,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítás 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzat 9.501,0 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

3.5. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a 
Zászlógyűjtemény  és  a  nyári  napközis  tábor  költségtakarékosabb  működtetésének  a 
lehetőségeit,  az  önként  vállalt  feladat  ellátásának  módját,  és  erre  vonatkozó  javaslatát 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülésére.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
4.1. a 64/2012. (II. 16.) számú határozat 7. a) b) pontjaiban foglaltakat visszavonja, és ezzel 
egyidejűleg a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi közfoglalkoztatásának 
önrész költségeire a 2012. évi közfoglalkoztatás bérek és járulékainak önrész keretösszegéből 
859,2 e Ft-ot biztosít,  ezért  az Önkormányzat  kiadás 11107-01 cím működési  általános és 
céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 859,2 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

4.2.  a  4.1.  pontban  foglaltakra  külön  támogatási  szerződést  köt  a  Józsefvárosi  Közösségi 
Házak Nonprofit Kft-vel és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

4.3.  a  20  fő  kulturális  segítő  foglalkoztatásával  egyidejűleg  2012.  december  31-ig  a 
koordinálásuk  érdekében  engedélyezi  1  fő  megbízási  szerződéssel  történő  megbízását. 
Megbízási  díjra  bruttó  100.000,-  Ft/hó,  éves  szinten  kifizetőt  terhelő  járulékokkal  együtt 
1.243,0  e  Ft  támogatást  biztosít,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítási 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.243,0 e Ft-tal 
csökkenti,  és  a  kiadás  11805 cím működésre  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre 
előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

4.4. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel a 3.4. és a 4.3. 
pontban foglaltak figyelembe vételével az éves támogatási szerződés aláírására.

5.  felkéri  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  és  a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőit, az alapító okirataik módosítását, a 
közszolgáltatási  szerződéseik  módosítását,  valamint  a  feladat  átadás-átvételhez  szükséges 
dokumentumok előkészítésére és a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülésére terjesszék 
elő.

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

Felelős: 1., 2., 3.1.-.3.4., 4., 6. pont esetén polgármester
3.5. pont esetén a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
5. pont esetén a Józsefvárosi Kulturális  és Sport  Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. és a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1., 2., 3.1-3.4., 4. pont esetén 2012. március 01.
3.5., 5. pont esetén a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülése
6.  pont  esetén  a  költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet  következő 
módosítása

A határozat végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály,  Polgármesteri  Kabinet,  a  Bárka  Józsefvárosi  Kulturális  és  Színház 
Nonprofit Kft., a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
és  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője,  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési  Szolgálat  igazgatója,  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda.
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Napirend 5/2. pontja
Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  közfeladat  ellátási 
szerződésének módosítása és többletfeladatok meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – ügyvezető igazgató 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
82/2012. (III. 01.) 16 IGEN    0 NEM    1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete  szerinti  közszolgálati  szerződés 
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

2. felkéri a polgármestert a közszolgálati szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

3. elfogadja  az előterjesztés  2.  sz.  melléklete  szerint  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak 
Nonprofit Kft. üzleti tervét, és az ahhoz tartozó költségvetési tervezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

4.  a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 35/2012.(II.02.) számú határozatának 
3.  pontjához  rendelt  feladatát  visszavonja,  mivel  a  társaság  Alapító  Okiratának 
módosítása nem szükséges. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 
Közösségi Házak Nonprofit Kft.

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  a  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.  18.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM, 
0TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  18/2012.  (III.08.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS  KÖZIGAZGATÁSI  TERÜLETÉN  A  JÁRMŰVEL  TÖRTÉNŐ 
VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 26/2010.  (VI. 
18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 6/2. pontja
Javaslat  a  közbiztonság  helyi  feladatairól  és  a  közterületeken  található 
önkormányzati  vagyontárgyak védelméről  szóló  önkormányzati  rendelet 
megalkotására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  1  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  19/2012.  (III.08.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
KÖZBIZTONSÁG  HELYI  FELADATAIRÓL  ÉS  AZ  ÖNKORMÁNYZATI 
VAGYONTÁRGYAK EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ VÉDELMÉRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 6/3. pontja
► A  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi  Alapszervezetének 

fellebbezése a VPB 8/2012. (I.11.) számú határozatával szemben
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Soós György – Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
83/2012. (III. 01.) 1 IGEN  16 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Pintér Attila alábbi módosító indítványát: 
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1. A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  a  Jobbik  
Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi  Alapszervezete  közterület  használati  
kérelmét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 1.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  igazgatóját,  
hogy a Kálvária tér zöldfelületeinek a megújítására vonatkozó javaslatát – a JVSZ  
kertészeti kapacitásának és a költségvetési források függvényében – dolgozza ki és a  
testület  2012. áprilisi második ülésére terjessze elő; a JVSZ a javaslat kidolgozása  
során vegye figyelembe a Kálvária téren álló kettős keresztet.
Felelős: JVSZ igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület 2012. áprilisi második ülése

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
84/2012. (III. 01.) 14 IGEN  2 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

1. A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  a  Jobbik 
Magyarországért  Mozgalom Józsefvárosi  Alapszervezete  fellebbezése  alapján,  a  közterület 
használati hozzájárulás módosítását elutasító, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által 
átruházott hatáskörben hozott 8/2012. (I.11.) számú első fokú határozatot helybenhagyja és 
felszólítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezetét, hogy legkésőbb 
a  Kálvária  tér  zöldfelületeinek  a  megújításával  kapcsolatos  munkálatok  megkezdéséig  a 
jogszerűtlenül elfoglalva tartott közterületet adja vissza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 1.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  igazgatóját, 
hogy a Kálvária tér zöldfelületeinek a megújítására vonatkozó javaslatát – a JVSZ kertészeti 
kapacitásának és  a  költségvetési  források függvényében – dolgozza  ki  és  a  testület  2012. 
áprilisi második ülésére terjessze elő.

Felelős: JVSZ igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület 2012. áprilisi második ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 
Városüzemeltetési szolgálat

7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat  a  józsefvárosi  közoktatási  intézményekkel  kapcsolatos 
fenntartói döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
85/2012. (III. 01.) 13 IGEN   0 NEM    4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az általa fenntartott Práter Általános Iskolát (1082 
Budapest, Práter utca 15.) 2012. július 31. napjával – a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásával – jogutóddal megszünteti azzal, hogy feladatait 2012. augusztus 1. napjától 
a Németh László Általános Iskola látja el.

2. felkéri  a  polgármestert  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  egyeztetések 
lefolytatására, valamint a megszüntetéssel és átszervezéssel kapcsolatban meghozandó 
döntések Képviselő-testület elé terjesztésére.

3. kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  Práter  Általános  Iskola  épületét  közfeladat 
ellátására kívánja hasznosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2012. július 31.

    2. pont esetén: 2012. május 31.
    3. pontesetén: 2012. december 31.

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

Napirend 7/2. pontja
Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII.15.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  20/2012.  (III.08.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  AZ 
ADÓSSÁGKEZELÉSI  SZOLGÁLTATÁSRÓL  SZÓLÓ  31/2010.  (VII.  15) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
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Napirend 7/3. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
86/2012. (III. 01.) 17 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: 2012. április 01.

2. felkéri a polgármestert a szabályzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 1.

A 86/2012. (III. 01.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 7/4. pontja
► Fedezet  biztosítása  a  Budapest  VIII.  kerület  Tolnai  Lajos  u.  19.  szám 

alatti ingatlanon felépült új bölcsőde őrzésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
87/2012. (III. 01.)  14 IGEN  0 NEM  3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti ingatlanon lévő bölcsőde 
2012. március  1.  naptól 2012. március  31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó 
őrzésének céljára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde részére bruttó 1.133.856 Ft-ot 
biztosít az intézmény 2012. évi költségvetésében tervezett Horánszky u. bölcsőde 
udvar bérleti díj terhére,

2. felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy az őrzésre vonatkozó 
szerződést kösse meg.

Felelős:  1. pont esetén: polgármester
2. pont esetén: JEB vezetője
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Határidő: 2012. március 1.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység: Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda 

8. Egyéb előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
88/2012. (III. 01.) 17 IGEN    0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  „Javaslat  a  képviselő-testületi  ülések 
nyilvánosságának kiszélesítésére” című előterjesztést a következő rendes képviselő-testületi 
ülésen tárgyalja, az elhangzott módosítások figyelembevételével.

Felelős: polgármester
Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Képviselői kérdések:

Kaiser József
Köszönöm,  Polgármester  úr.  Az  történt,  hogy  másfél  hete  megfenyegettek  egy 
háziorvosunkat, és segítséget kértünk a Városüzemeltetési Szolgálattól. A Városüzemeltetési 
Szolgálat  nagyon gyorsan és hatékonyan intézkedett.  Őrt telepített  és ráadásul most már a 
kamerarendszer  telepítését  is  intézi  és tervezi  a  Magdolna utcai  rendelőnkben.  Én tudom, 
kinek  kell  megköszönni,  de  azért  szeretném  megköszönni  a  Városüzemeltetés  Szolgálat 
vezetőjének.  (Kérdésben  ezt  nem  is  tudom  megfogalmazni.)  Köszönöm  szépen. 
Megköszönhetem-e  a  Városüzemeltetési  Szolgálat  vezetőjének,  hogy  ilyen  gyorsan 
intézkedett? Köszönöm.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót. A kérdésem az ingyenes lakossági várakozási engedély kiadásához 
kapcsolódik. A jelenlegi rendszer szerint az állampolgároknak be kell fáradniuk a Hivatalba, 
hogy ezt kérjék. Az lenne a kérdésem, hogy a gépjárműadók kapcsán a Hivatal küld levelet, 
hogy mennyi a fizetendő adó, tehát tudjuk azt, hogy milyen kerületi lakosoknak milyen autója 
van itt a kerületben. Az lenne a kérdésem, hogy megvalósítható-e az, hogy a kerületi lakosok 
minden év január 31-ig, akinek van gépjárműve, ne kelljen bemennie a Hivatalba, hanem az 
önkormányzat  küldjön  nekik  egy  levelet  és  küld  egy mellékelt  csekket,  hogy befizetik  a 
3000,- forintot és akkor, amint beérkezett a pénz, megkapják a várakozási engedélyt,  talán 
ezzel leegyszerűsödne a munka. Köszönöm.
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Dr. Mészár Erika
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. A lakossági várakozási engedély kérelemre induló 
eljárás,  tehát  mindenképpen az igénylőnek kérnie kell,  de természetesen mi is  gondoltunk 
arra,  hogy  a  lakosságnak  a  terhét,  hogy  be  kelljen  fáradnia  az  Okmányirodába  és  ott 
egyablakos  ügyintézés  során  azonnal  megkapja  a  matricáját,  tehát  itt  minden  információ 
rendelkezésünkre  áll,  a  Közterület-felügyelettel  közösen  kiépítettük  az  internetes  igénylés 
lehetőségét, tehát azt a kérelmező otthon gépről el tudja juttatni az igényét, az Okmányiroda 
megvizsgál  minden  rendelkezésére  álló  adatot,  ezt  követően,  ha  beérkezik  a  Pénzügyi 
Osztályra a befizetés, akkor visszaigazoljuk, hogy jogosultságot szerzett. Igazából egy olyan 
jogosultságot szeretnénk kidolgozni, minta az autópálya-matrica, amikor már nem is jelenik 
meg a matrica a gépjárművön. Most jelenleg két úton lehet igényelni, az egyik az, amikor 
befárad, még mindig ezt az utat veszik legtöbben igénybe, de lehetőség van most már a neten 
történő igénylésre is. 

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem van. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy a Futó 
utcában  és  egyéb  helyeken  azok  az  oszlopok,  amelyek  arra  szolgálnak,  hogy  oda  ne 
parkoljanak az autók, azok amikor kidőlnek és elgörbülnek és egyebeket csinálnak, kinek a 
feladata,  hogy azokat rendbehozzuk, és mennyi  időn belül sikerül azokat rendbe hozni? A 
másik  a  Rákóczi  téri  piaccal  kapcsolatos.  Olvastam,  hogy a  Rákóczi  téri  piac  parkolóját 
rövidesen  át  fogják  adni,  és  a  többi  parkolótól  eltérően  itt  mindig  fizetni  kell.  Most  azt 
szeretném kérdezni, hogy van-e bármiféle lehetőségünk arra, hogy ezen módosítsunk, mert a 
legtöbb piacon, bevásárlóközponton legalább 2 órán keresztül ingyenes a parkolási lehetőség 
és én attól tartok, hogy ha a Rákóczi téri piacon ezt nem fogják megvalósítani, akkor ez a 
piac, ez halálra van ítélve. Köszönöm szépen.

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Dr. Kocsis Máté
Az  első  kérdésre  természetesen  írásban  fogunk  Képviselő  asszonynak  válaszolni,  de 
hosszasan kifejtve,  az  első  kérdésére  annyit,  hogy nincs  annyi  cégünk  és  alkalmazottunk 
nekünk, mint Józsefvárosi Önkormányzatnak, amennyi  egyébként a folyamatosan kidöntött 
oszlopokat  nem hogy helyre  tudná tenni,  egyáltalán  szinten  tudná tartani.  Mindig  valami 
Fittipaldi nekitolat,  vagy valami ilyesmi történik, új sétáló utcát, vagy csillapított forgalmú 
utcát átadunk – bocsánat, nem sétálót, hanem csökkentett forgalmút – akkor ott is már egy 
héten belül nekimennek az autósok, tehát ez a szemet nagyon zavarja. Én a gyakorlati oldalát 
értem a kérdésének, a Városüzemeltetési Szolgálat a felelőse ennek. Nekem is ez rendszeres 
problémám, mert többet látok, mint amennyit szeretnék, csak az a baj, hogy nagyon gyakori 
ezeknek az oszlopoknak való nekitolatás a kerületben, amit lehet, hogy önkormányzat égisze 
alatt indított kerületi beparkolási tréninggel kellene orvosolnunk, mert látszik, hogy sokaknak 
ez nem megy, ezzel együtt a kérdés felvetése jogos. Írásban bővebben és nyilván a képviselői 
minőségéhez  megfelelő  színvonalban  fogunk  válaszolni.  A  második  kérdésére  pedig  azt 
tudom mondani, hogy a Rákóczi téri beruházás az a DBR Metró projektberuházása keretén 
belül  valósult  meg.  Ráhatásunk  közvetlenül  nincs.  Egy  dolgot  tehetünk,  hogy  levélben 
fordulunk a Fővárosi Önkormányzaton keresztül a beruházó céghez, jóformán csak ez az egy 
útja lehet, de én nem gondolom azt, hogy ebben ők engedékenyek lennének, attól függetlenül 
én  azt  tudom  mondani,  hogy  vállalom,  hogy  elküldök  egy  ilyen  tartalmú  levelet  az 
illetékeseknek.  Azt,  hogy  ezek  pontosan  kik,  azt  első  érzéseim  mondtam,  hogy  maga  a 
beruházó a  Fővárosi  Önkormányzaton keresztül  valamelyik  kivitelező  lehet,  vagy maga  a 
Fővárosi  Önkormányzat,  ezt  most  nem  tudom,  de  ezt  vállaljuk.  Azt  kérném  a  Hivatal 
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munkatársaitól, hogy a Képviselő asszony kérdéseire írásban is küldjék meg a válaszaikat 15 
napon belül. Jakabfy Tamás képviselő úré a szó, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen a lehetőséget. Egy-két idézettel kezdeném, amit a sajtóból vágtam ki és 
próbáltam  nem  olyan  sajtótermékekből  ollózni,  amelyek  LMP  felé  részrehajlással,  vagy 
közelséggel  vádolhatók. Tehát először is, mandiner.hu:  „ A kormánypárti  képviselők nagy 
többségének  „nem”  szavazatával  nem  vették  tárgysorozatba  Schiffer  András  egyszerű  és 
világos javaslatát az „ügynökkérdés” lezárásáról, mellyel bárki nyíltan hozzájuthatott volna az 
ügynökaktákhoz.  A  kormánypártok  szánalmas  sunnyogásukkal  maguk  állítottak  ki 
bizonyítványt az előző (előző előtti) rendszerhez és annak tovább élő homályzónájához való 
immár megváltozott viszonyukról.” Egy másik idézet: „ A kommunizmus gépezete szétverte a 
közösségeket,  nagycsaládokat,  az  évszázadok  alatt  kialakult  életformákat,  elválasztotta 
egymástól  a  nemzetrészeket  és  elidegenítette  egymástól  az  embereket.  Megalkuvásra, 
meghajlásra  és  hallgatásra  kényszerített  százezreket,  a  kiszolgáltatottság  és  félelemkeltés 
eszközeivel.” Nem tudom, hogy kitalálták-e tisztelt képviselőtársaim, ez a Józsefvárosi újság 
tegnapelőtti  dátumú  számából  volt.  Józsefváros  egyéni  képviselői  a  törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét sem támogatták. Én azt gondolom, hogy a Polgármester úr szavazata 
súlyosan  szembemegy  a  józsefvárosiak  többségének  érdekeivel,  és  ez  alól  talán  csak  a 
besúgók és az egykori rendszer működtetője a kivételek. Közép-Európa minden országában 
pont  került  már  a  diktatúrák  besúgóinak  és  az  ügynökaktáknak  a  végére.  Azt  szeretném 
kérdezni,  hogy  Polgármester  úr,  illetve  Országgyűlési  képviselő  úr,  miért  nem  szeretne 
szembenézni a múlttal?

Dr. Kocsis Máté
Én  például  azért  nem  szavaztam,  mert  olyanfajta  arcpirító,  gusztustalan,  arcátlan 
magatartásnak gondolom,  hogy Schiffer  András  terjesztette  be ezt  a javaslatot,  hogy nem 
tudom Önnek elmondani.  Hadd ne folytassam a gondolatmenetet,  szerintem sokan tudják, 
miről beszélek, tehát legalább találtak volna egy másik embert beterjesztőnek. De 15 napon 
belül írásban válaszolunk a kérdésre.

A kérdésre írásban válaszol: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2012. március 5.

Rimán Edina sk. dr. Kocsis Máté sk.
 jegyző polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
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__________________

Dr. Szabó Orsolya 

       aljegyző

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Bodnár Gabriella

Szervezési Csoport - csoportvezető
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