
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 22-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 1. rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Balogh  István, Dudás  Istvánné, Egry Attila,  Guzs  Gyula,  dr.  Kocsis 
Máté,  Jakabfy Tamás,  Kaiser József,  Pintér Attila,  dr.  Révész Márta, 
Sántha  Péterné,  Soós  György,  Szilágyi  Demeter,  Szili  Balázs,  Vörös 
Tamás, Zentai Oszkár,  

(összesen: 15 képviselő)

valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a 
szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. 

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel  köszöntöm  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületén  megjelent 
képviselőket, a Hivatal munkatársait, Rendőrkapitány urat, az intézmény- és cégvezetőinket. 
Megkérném a tisztelt képviselőket, hogy a határozatképesség megállapítása miatt kapcsolják 
be a szavazógépeiket.  Tájékoztatom Önöket,  hogy távolmaradását bejelentette Dr. Ferencz 
Orsolya, Kaiser József és Komássy Ákos képviselők. Megállapítom, hogy 15 képviselő van 
jelen.  A minősített  szótöbbséghez 10,  az egyszerű szótöbbséghez 8 egybehangzó szavazat 
szükséges. Tájékoztatom Önöket, hogy 2012. április 05-én, csütörtökön 15,00 órakor lesz a 
következő rendes képviselő-testületi ülésünk. A 2012. évi első rendkívüli ülésünket, mely az 
SZMSZ  10  és  12.  §-aiban  foglaltak  alapján  került  összehívásra,  megnyitom.  Az  eddigi 
szokásainknak megfelelően Jakabfy Tamás képviselő úrnak boldog születésnapot kívánunk, 
mert  az  elmúlt  hét  szombaton  volt  ez  neki.  Isten  éltesse  Képviselő  úr! A napirenddel 
kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta 
(meghívó szerinti számozással): 

- 4/5. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, 
Futó  utca  5-7-9.  szám  alatti,  35576/1  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú 
telekingatlan bérbeadása érdekében

Ekképpen  mai  ülésünkön  nem  tárgyaljuk.  Továbbá  javaslom  az  5/3-as  napirendi  pont 
„Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, 
ingatlanok  rendjéről  és  a  köztisztaságról  szóló  62/2007.  (XI.13.)  számú rendeletének 
módosítására” c.  előterjesztést  a  napirendről  vegyük le.  A Képviselő–testület  vita  nélkül 
egyszerű szótöbbséggel határoz a napirendről való levétel kérdésében az SZMSZ 18. § (3) 
bekezdése alapján. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
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89/2012. (III. 22.) 14 IGEN 1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  5/3.  „Javaslat  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterületek,  ingatlanok  rendjéről  és  a 
köztisztaságról  szóló  62/2007.(XI.13.)  számú  rendeletének  módosítására”  című 
előterjesztést a mai testületi ülés napirendjéről leveszi.

Dr. Kocsis Máté
14 igen,  1 nem, 0 tartózkodással  a Képviselő-testület  a javaslatot elfogadta.  Az ekképpen 
módosított  napirendi  javaslat  szavazása következik az  SZMSZ 18. § (1) és (7) bekezdése 
értelmében. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
90/2012. 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

1. Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  előirányzat  módosításra  az  intézmények  közötti  szakmai 
munkaközösségek,  valamint  a  reklám-  és  sajtóügynöki  tevékenység 
költségeinek biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Szociális  Bérlakás  Program  /  Öt  ház  garanciális  helyzetével 
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kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2. Javaslat  az  Európa  Belvárosa  Program  /  Költségátcsoportosítás  és 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  jövőbeli  működésével 
kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH Nkft. ügyvezető igazgató 

2. Javaslat  a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Kft „va” korrigált nyitó mérlege
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Szkladányi Sándor – végelszámoló
                     Bozsik István Péter – végelszámoló

4. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5. Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató

6. Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Városfejlesztési  Önkormányzati  Társulás  megszüntetésére  vonatkozó 
megállapodás jóváhagyása
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(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületek 
használatáról  és  használatának  rendjéről  szóló  24/2009.(V.21.)  ök.  sz. 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat  „a  helyi  építészeti  és  műszaki  tervtanács  létrehozásáról  és 
működési  rendjéről”  szóló  51/2011.  (IX.19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  közétkeztetési  szolgáltatás 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  óvodákban  és 
iskolákban  ellátottak  étkezési  térítési  díjáról  szóló  69/1997.(XII.29.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 
térítési  díj  fizetés  kötelezettségről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

4. Javaslat  az  iskolák  és  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

5. Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött 
szerződés felbontására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

6. Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

7. Javaslat az Ovi-Sport Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
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Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

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

2. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  által  ellátott  feladatok  csökkentésére, 
valamint  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:  Sántha Péterné - alpolgármester 

Egry Attila - alpolgármester

Tájékoztatók

• Tájékoztató  a  NEFMI-vel  kötött  támogatási  szerződésben,  a  LÉLEK-
Programhoz kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

• Tájékoztató  a  Képviselő-testület  által  megszabott  határidőben  el  nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. Elsőként a zárt 
ülésként tárgyalandó napirendek következnek.

1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend 1/1. pontja
Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 91/2012. (III.22.) 

sz. KT határozatokat az 1. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1/2. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja  
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 92/2012. (III.22.) 

sz. KT határozatokat a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
2-es blokk következik, melyet nyílt ülés keretein belül tárgyalunk már meg. Amíg vendégeink 
bejönnek, egy 2 perc technikai szünet.

SZÜNET

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  előirányzat  módosításra  az  intézmények  közötti  szakmai 
munkaközösségek,  valamint  a  reklám-  és  sajtóügynöki  tevékenység 
költségeinek biztosításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztői  kiegészítést  nem  kíván  tenni  az  Alpolgármester  asszony.  Napirend  vitáját 
megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. Az alpontokkal együtt 4 pontból álló 
határozat minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
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93/2012. (III. 22.) 15 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1./ 
a./ a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költségére 5.702,3 e Ft-ot 

biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  az  Önkormányzat  kiadás  11108-02  cím  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal megemeli.

b./ a KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési felügyeleti 
szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 161,5 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

c./  a  Katica  Bölcsőde  és  Napközi  Otthonos  Óvoda  60100-13  cím  bevételi  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 27,6 e Ft-tal 
megemeli  a  2012-es  naptári  évben  működő  kerületi  munkaközösségek  éves  költsége 
címén.

d./ a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás 
előirányzatát  930,8  e  Ft-tal,  a  kiadási  személyi  juttatás  előirányzatát  302,4  e  Ft-tal, 
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 73,5 e Ft-tal, dologi 
előirányzatát  554,9  e  Ft-tal  megemeli  a  2012-es  naptári  évben  működő  kerületi 
munkaközösségek költsége címén.

e./  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola  71500-03  cím  bevételi  működési  felügyeleti  szervi 
támogatás  előirányzatát  1.399,6  e  Ft-tal  megemeli  és  a  kiadási  személyi  juttatás 
előirányzatát  410,2  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulás 
előirányzatát 99,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 889,7 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári 
évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

f./  a  Vajda  Péter  Ének–zenei  Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi  működési 
felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.006,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi 
juttatás  előirányzatát  306,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális 
hozzájárulás előirányzatát 74,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 626,5 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

g./  a  Molnár  Ferenc  Magyar–Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  71500-05  cím 
bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.110,9 e Ft-tal, a kiadási 
személyi juttatás előirányzatát 780,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás előirányzatát 189,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.140,6 e Ft-tal megemeli a 
2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

h./  a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  működési  felügyeleti  szervi 
támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli a 2012-es 
naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

2./ a  Józsefváros  újsággal  kapcsolatos  reklámtevékenység,  hirdetés  szervezés  díjazására  
254  e  Ft-ot  biztosít,  ennek  érdekében  az  Önkormányzat  kiadás  működési  céltartalék 
11107-01-es cím, ezen belül az általános tartalék előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti, a 
bevétel  11103  cím intézményi  működési  bevétel  –  áfa  visszaigénylés  –  előirányzatát 
megemeli 54 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát 254 e Ft-
tal megemeli.
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3./ a  Józsefváros  újsággal  kapcsolatos  sajtóügynökségi  tevékenység,  rovatvezetés, 
tudósítások  készítése,  újságírás  feladat  ellátásra  az  Önkormányzat  kiadás  11103  cím 
dologi  előirányzatot  350  e  Ft-tal  csökkenti,  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11103  cím 
munkáltatót  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulás  előirányzatát  ugyan  ezen 
összeggel megemeli.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén 2012. március 22.

4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat  a  Szociális  Bérlakás  Program  /  Öt  ház  garanciális  helyzetével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs  az  előterjesztő  részéről.  Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta. 
Napirend  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások.  Dr.  Révész  Márta  képviselő 
asszonynak adom meg a szót, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy az Önkormányzat nagyon szerencsésen, ez a 
második  szó,  az  első  az,  hogy nagyon  ügyesen  és  időben  lépett  annak  érdekében,  hogy 
ezeknek a házaknak a garanciális javítása ne ússzon el, annak a fedezete valamilyen módon 
biztosítva legyen. Ami nekem a kérésem lenne, ha jól értettem, arról van szó, hogy a házak 
megkapják a lehívott összeget, azzal a feltétellel, hogy a társasház közgyűlése úgy dönt, hogy 
később  az  Önkormányzattal  szemben  a  követelésekről  lemondanak.  Éppen  ezért,  én  azt 
szeretném  javasolni,  hogy  a  határozati  javaslatban  lévő  pontoknál  oda  is  írnánk  be 
határidőket. Azt gondolom, hogy a társasháznak a lemondó nyilatkozata meg kell hogy előzze 
azt, hogy a munkálatokat elvégezzék, azzal elszámoljanak, mert másképp kétségessé válik, 
hogy vajon ez a lemondó nyilatkozat elő fog-e kerülni. Semmi más, ennyi az összes javaslat. 
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Csete Zoltán úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Csete Zoltán
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Ha jól értem a javaslatot, akkor legyen benne egy részhatáridő az elfogadásra, a megállapodás 
aláírására?

Dr. Kocsis Máté
Ha jól  értettem,  a  Képviselő  asszony egy módosító  javaslatot  tett  a  határozati  javaslatsor 
tekintetében, az előterjesztő pedig nyilatkozzék arról, hogy elfogadja-e ezt. Aztán folytatjuk a 
vitát.

Csete Zoltán
Befogadom a javaslatot.

Dr. Kocsis Máté
A szövegszerű javaslatot viszont meg kellene fogalmaznunk, mert ez így kicsit felemás lesz. 
Képviselő asszony, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Elnézést, én kizárólag azt szeretném kérni, hogy akár a hármas pontban, amikor a Képviselő-
testület  felkéri  a  Rév8  Zrt-t  a  Vajdahunyadnál,  illetve  a  másik  háznál  is  a  feladatok 
elvégzésére,  akkor  mindenképpen  az  egésznek  a  határideje  ’12.  augusztus  31-e.  Én  azt 
szeretném kérni,  hogy „A társasház  a  jövőben  az  Önkormányzat  felé,  az  épületben  lévő 
garanciális  jellegű  problémákkal  kapcsolatban  lemond  mindennemű  követeléséről”,  ez 
mindenképpen mondjuk május 30-ig történjen meg, tehát még az előtt, mielőtt a munkálatok 
elkezdődnek. Én így kértem, hogy ide kerüljön be egy korábbi határidő. Köszönöm. Ha május 
31, az megfelel, akkor… nem tudom, hogy az megfelel-e? Nem jó. Akkor kérek egy másikat, 
csak hamarabb legyen, mint az augusztus 31-e.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő  asszony javaslata  szerint  mindenképpen legyen meg a lemondás,  még az előtt, 
hogy a megállapodás megköttetne. Fordítva. A munkák elkezdése előttig.

Dr. Révész Márta
Igen.

Dr. Kocsis Máté
Csete Zoltán előterjesztő, parancsoljon.

Csete Zoltán
Én azt javaslom, legyen ez június 30, mert a nyáron el lehet végezni a garanciális munkákat, 
viszont egy közgyűlés összehívás az mindig sok idő, ezért június 30-ra akkor a közgyűlési 
határozatban, akkor ott már dönthetnek arról, hogy lemondanak a követelésekről. 

Dr. Kocsis Máté
Egy technikai javaslatot tennék akkor a határozati javaslatsorhoz. A hármas határozati pont 
alpontjai a.,  b.,  c.,  rend szerint kerüljenek meghatározásra és a c.,  pontnál külön határidő, 
június  30-ai  megjelöléssel.  Jó.  Napirend  vitája  zajlik.  Kérdések,  hozzászólások.  Napirend 
vitáját lezárom. Az imént szóban módosított, az előterjesztő által elfogadott, 5 pontból álló 
határozat minősített szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzanak.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
94/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Önkormányzat és a H-OKT Kft. között létrejött Lakóingatlan adásvételi 
szerződés  alapján  megépült  öt  ház  –  Magdolna  u.  33.,  József  u.  47.,  Orczy  út  33., 
Vajdahunyad u. 23. és Práter u. 30-32 – tekintetében nem fogadja el a H-OKT Kft. készre 
jelentését. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Bp. VIII. József u. 47. sz., a Bp. VIII. Orczy út 31. sz. és a 
Bp. VIII. Magdolna u. 33. sz. alatti épületek fennmaradt garanciális javításait a Rév8 Zrt-
vel egyeztetve mérje fel és azokat a lehívott bankgarancia terhére végezze el az alábbiak 
figyelembe vételével:

Épület Lehívott bankgarancia összege
József u. 47. 500 000.- Ft

Orczy út 31. 500 000.- Ft

Magdolna u. 33. 500 000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: 2012. augusztus 31.

3. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIII. Vajdahunyad u. 23. sz. 
alatti társasházzal az alábbiak figyelembevételével:

a.) A társasház garanciális javításainak elvégzésére a Józsefvárosi Önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatás  formájában,  az  Önkormányzat  által  lehívott  bankgarancia 
terhére, 1 500 000.- Ft-ot biztosít.

b.) A társasház köteles az elvégzett munkákról tételes elszámolást benyújtani.

c.) A társasház a  jövőben az Önkormányzat felé, az épületben lévő garanciális jellegű 
problémákkal kapcsolatban lemond mindennemű követeléséről.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: a.) b.) pontok esetén: 2012. augusztus 31.

     c.) pont esetén: 2012. június 30.

4. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen elő megállapodást a Bp. VIII. Práter utca 30-32. sz.  
alatti társasházzal az alábbiak figyelembevételével:
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a.)A társasház garanciális javításainak elvégzésére a Józsefvárosi Önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatás formájában, az Önkormányzat által lehívott bankgarancia 
terhére, 4 500 000.- Ft-ot biztosít.

b.)A társasház köteles az elvégzett munkákról tételes elszámolást benyújtani.

c.)A társasház a  jövőben az Önkormányzat felé,  az épületben lévő garanciális jellegű 
problémákkal kapcsolatban lemond mindennemű követeléséről.

Felelős:  Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: a.) b.) pontok esetén: 2012. augusztus 31.

     c.) pont esetén: 2012. június 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontokban foglaltakról tájékoztassa a H-OKT Kft-t. 

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. április 6.

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

Napirend 3/2. pontja
Javaslat  az  Európa  Belvárosa  Program  /  Költségátcsoportosítás  és 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Bizottság megtárgyalta. Napirend vitáját 
megnyitom. A vitát lezárom. Az 5 pontból álló határozat minősített többséget igényel. Kérem, 
szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
95/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  az  Európa  Belvárosa  Program  kapcsán  költség 
átcsoportosítást kezdeményez a Pro Régió Kft. felé annak figyelembe vételével, hogy 
az egyes projektelemeken az alábbi költségek kerüljenek elszámolásra. 
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Tag neve Feladat A  feladatra  jutó 
elszámolható költség 
összege

A  feladatra  jutó 
támogatás összege

1
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Városkép  projektelem 
lebonyolítása

53.978.751 40.484.063

2
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Örökségvédelem 
projektelem 
lebonyolítása

584.431.405 449.895.294

3
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Közterület  projektelem 
lebonyolítása

791.992.420 332.082.422

4
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Speciális  Piacok 
projektelem  részbeni 
lebonyolítása

18.047.488 4.511.872

5
.

Bárka 
Józsefvárosi 
Színházi-  és  Kul-
turális  Nonprofit 
Korlátolt  Fele-
lősségű Társaság

Speciális  Piacok 
projektelem  részbeni 
lebonyolítása

30.138.211 7.534.553

6
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Belső-Józsefvárosi 
szolgáltatási  környezet 
kialakítása  projektelem 
lebonyolítása

84.394.000 21.098.500

7
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Promóció  projektelem 
lebonyolítása

12.920.000 6.460.000

8
.

Budapest 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Projektmenedzsment 
feladatok  teljes  körű 
ellátása

60.761.000 36.064.084

Mindösszesen 1 636 663 275 898 130 788

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

2. felkéri  a  Rév8  Zrt-t  a  határozat  1.  pontja  alapján  a  költség  átcsoportosításhoz 
szükséges  Támogatási  Szerződésmódosítás  iránti  kérelem  összeállítására  és  a  Pro 
Régió Kft. felé történő benyújtására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője
Határidő: 2012. április 6.

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti támogatási szerződésmódosítás iránti 
kérelem és mellékleteinek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 6. 
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4. amennyiben  a  Pro  Régió  Kft.  elfogadja  a  2.  pont  szerinti  támogatási 
szerződésmódosítás iránti  kérelmet,  felhatalmazza a polgármestert  a Pro Régió Kft. 
által elfogadott Támogatási Szerződésmódosítás és mellékleteinek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződésmódosítás Pro Régió Kft. által történő elfogadását 
követően. 

5. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Bárka 
Józsefvárosi  Színházi-  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel  kötöttt  Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  módosítását  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 6. 

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

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft  jövőbeli  működésével 
kapcsolatos tulajdonosi döntések
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara – JKH Nkft. ügyvezető igazgató 

Dr. Kocsis Máté
Módosított  határozati  javaslatsort  kaptak  a  tisztelt  képviselők  helyszíni  kiosztással. 
Előterjesztői  szóbeli  kiegészítés  nincsen.  Az  előterjesztést  a  bizottságok  megtárgyalták. 
Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Jakabfy Tamás képviselő úré a szó, 
parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Az első kérdésem az,… most van egy kis változás a helyszínen kiosztott 
módosított határozati javaslat alapján. Az eredeti határozati javaslatban az volt, hogy ügyvédi 
díjra  adunk  plusz  fedezetet,  az  újban  az  van,  hogy  működési  költségekre  adunk  plusz 
fedezetet. Az utóbbi általánosabb, mint az előző. Eredetileg ezzel kapcsolatban azt szerettem 
volna megkérdezni, hogy a Zászlómúzeumnak és a nyári tábornak ugyan már hány peres ügye 
van folyamatban?  De most  már,  hogy működési  költségekre  adjuk ezt  a  plusz  pénzt,  azt 
szeretném kérdezni, hogy továbbra is ügyvédi díjra szeretné-e ezt a Kesztyűgyár felhasználni? 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Becskei-Kovács Barbarának adom meg a szót előterjesztőként, parancsoljon.

Becskei-Kovács Barbara
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Köszönöm a szót, Polgármester úr. Igen, ügyvédi díjra kívánjuk fordítani ezt az összeget, nem 
azért, mert tudomásunk szerint olyan sok peres ügye lenne a Zászlógyűjteménynek, illetve a 
Galériának. Nem csak ezek a feladatok, amikkel kiegészült  egyébként a JKH. A gyermek 
napközis  tábor,  szeptembertől  a  Horánszky,  az  RSzS  feladatkör,  2  sportudvar,  amit 
üzemeltetünk,  tehát  4  intézményünk és  3 intézményen kívüli  feladat,  amivel  bővültünk a 
március hónapban. Körülbelül úgy néz ki, hogy míg 2011-ben körülbelül 80 szerződés és heti 
1 konzultáció volt a jogász részéről, most körülbelül 240 szerződésünk lesz, 12 fő alkalmazott 
helyett 42 fő állandó, illetve a 10 hetes nyári táborban 8 változó munkatárs, de minden héten 
8,  de azok változó emberek lesznek.  Itt  vállalkozási  szerződések,  munkajogi  szerződések, 
cégbírósági  esetleges  egyeztetések,  tehát  azon  kívül,  hogy  szerződésírás  van,  mindig  a 
jogászunk csinálja a cégbírósági és az esetleges ügyészségi egyeztetéseket is. 

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszonyé a szó, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen Polgármester úr. Én is ehhez szeretnék csatlakozni. A tegnapi megbeszélés 
alapján tudom, hogy most ezzel a tervezett emeléssel az ügyvédi költség 730 ezer forint lesz 
áfával  együtt  havonta.  Énnekem  az  eddigi  tapasztalatom  az  volt,  hogy  az  egyes 
intézményeknél alkalmazott ügyvédeknek a díja az 500 ezer forintot nem haladta meg. Úgy 
tudom – majd a Révesek megmondják, ha nem jól tudom – ott  is ennyit  kaptak.  Én nem 
gondolom, hogy ez kevés, vagy sok nem erről kellene… itt most nem arról van szó, hogy 
olyan ügyvédet alkalmazna a Közösségi Ház, aki napi 8 órában ott dolgozik, hanem nyilván 
egyéb feladatai is vannak, ahonnan még jövedelemmel rendelkezik. Tehát én azt szeretném 
javasolni, hogy a megnövekedett feladatokra az ügyvédi költségeket, azt 150 ezer forinttal 
emeljük meg, ez akkor azt fogja jelenteni, hogy 500 ezer forint lesz havonta. És miután az 
Ügyvezető igazgató asszony eleget téve a Pénzügyi Osztály, Ügyosztály felkérésének, a nyári 
napközis táborozás költségeit meglehetősen szűkösen mérte, ezért én azt javasolnám, hogy az 
itt felszabaduló 2.124.000.- forintot rakjuk át a nyári napközis táborra. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Mielőtt  megadom a szót  Ügyvezető igazgató asszony részére csak ilyen cikk-cakkszerűen 
hadd válaszoljak Képviselő asszony 1-2 mondatára. Egyrészt az ügyvédeknek a díjazása – 
elöljáróba  mondom,  hogy jó  néhány dologban igaza  van,  jó  néhány dologban  nincs  -  az 
ügyvédi díjazás adott  munkahelyen nem igazodik ahhoz, hogy neki egyébként máshonnan 
mennyi  jövedelme van, tehát ez a való életben nem gyakorlat.  Másrészt az önkormányzat 
korábbi éveiben és szerintem most is van 500 ezer forintot meghaladó ügyvédi munkadíj, 
például olyan esetben – amiről itt már volt szó a képviselő-testületi ülésen – ahol az ügyvédi 
kamarai díjszabás szerinti 10 ezer forintos fizetési meghagyási ügyintézési díj – most hívjuk 
így – helyett 2. 500.- forintért vállalta az ügyvéd, tehát nagyjából egy egynegyedes áron, de 
mivel ebből van körülbelül 500 darab havonta a parkolás környékén – erről már volt szó, talán 
emlékeznek rá – éppen ezért ez már önmagában meghaladja ezt az 500 ezer forintot. Tehát 
van ennél magasabb összeg, nyilván azt kell megnézni, hogy arányaiban, meg a munkához 
igazodik-e. Tehát én azt összegtől még nem aggódnék, sokkal nagyobb baj lenne nyilván, ha 
emögött nem lenne megfelelő mennyiségű munka, de ebben én nem tudok nyilatkozni, éppen 
ezért megadom a szót Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszonynak.

Becskei-Kovács Barbara
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Köszönöm a szót. Én nem értek egyet a csökkentéssel. A következő a helyzet, lehet hogy más 
intézményeknél, vagy cégeknél annyi, csak azt is meg kell nézni, hogy milyen mennyiségű 
feladat van egy cégen belül.  Mi arra terveztünk, hogy itt 2 darab intézmény lesz ebben a 
cégben, ehhez képest, mint ahogy az előbb elmondtam, 4 intézmény és 3 intézményen kívüli 
feladat van és a szerződésíráson kívül egyéb más egyeztetésekben és megbeszélésünkben is 
részt vesz a jogász, minden olyan dologban, ami könnyíti az adminisztratív munkát.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót, én még rákérdeztem volna az ügyvezető díjára is, de feltételezem, hogy erre 
akkor ugyanez a válasz,  hogy többszörösére növekszik a feladat az intézményen belüli  és 
intézményen kívüli feladat, úgyhogy erre csak akkor kérem, hogy válaszoljanak, ha van még 
egyéb  indok  is.  A  következő  kérdéscsoportom  pedig  költségvetés  jellegű.  Először  is 
köszönöm szépen, hogy a Jegyző asszonnyal tegnap konzultáltam itt a 6-os határozati ponttal 
kapcsolatban és az kijavításra került, hogy most már a többi pont is kerüljön bele a támogatási 
szerződésbe.  Azt  szeretném kérni,  hogy itt  egy nyelvtani hiba benne maradt,  hogy:  „… a 
határozatban  foglaltakat  alapján..  ”,  ezt  javítsuk  majd  ki,  viszont  a  konkrét  kérdésem  a 
költségvetéssel  kapcsolatban  az  az,  hogy azt  látom itt  a  pontokban,  hogy a  Práter  iskola 
homlokzatfelújításáról  csoportosítunk  át  pénzeket  különböző  célokra,  úgymint  nyári  tábor 
satöbbi és Zászlómúzeum. Én azt kérdeztem meg Jegyző asszonytól tegnap – és ezt szeretném 
most megismételni – hogy ezek a költségek nem voltak tervezve eredetileg a költségvetésben, 
mert azt mondta a Jegyző asszony, hogy a múltkori döntésünk alapján ezt elvontuk. Én ezt 
megnéztem és  –  lehet,  hogy nem alaposan  néztem meg  –  de  nem találtam költségvetés 
elvonást abban az egyébként elég hosszú határozatsorban. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Egry Attila alpolgármester úr válaszol Képviselő úr kérdésére.

Egry Attila
Köszönöm a szót, Polgármester úr. A költségvetéssel kapcsolatban, amit a Képviselő-testület a 
február közepi ülésén tárgyalt, ott elmondtuk, hogy minden előirányzatot nagyon szűkösen 
mértünk éppen azért,  hogy az egyensúlyt a működés és felhalmozás, fejlesztés területén is 
meg  tudjuk  tartani.  Ez  igaz  ezekre  az  intézményekre  is,  nevezetesen  az  Orczy-parkban 
működő  intézményre,  illetve  a  Mátyás  téren  működő  intézményre.  Itt  most  a  feladat 
átcsoportosítással egyértelművé vált, hogy pótforrásokat kell biztosítani, mert másik területen 
máshogy  fognak  megvalósulni  a  feladatok  és  ezért  kell  most  ezeket  a  forrásokat 
hozzárendelni már a nevesített feladatokhoz. Az elvonás pedig kézenfekvő, hiszen a Práter 
utcai  iskolának  a  homlokzatának  a  felújítása  a  múltkori  testületi  döntés  után  már  nem 
időszerű. Köszönöm. 

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. Amíg ilyen érkezik, addig a Képviselő úr 
előbbi hozzászólásához egy dolgot hadd pontosítsak, mert ott volt egy félreérthető mondata, 
hogy az ügyvezető díjazására nem tér rá, hiszen ott ugyanez lenne a magyarázat, mert az ő 
feladata is megtöbbszöröződnek. Ez valóban így van, mert rengeteg plusz feladatot kapott ez a 
Kft. Azt szeretném jelezni, hogy az ügyvezető díjazása ennek ellenére nettó 40 ezer forinttal 
növekszik. A feladatai valóban több energiát igényelnek, meg időt a részéről, de a fizetése 
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nem ugyanilyen arányban nőtt, hanem nettó 40 ezer forintról beszélünk. Képviselő úr, Öné a 
szó.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Még egy gondolatom lesz a pénzügyi részéhez a dolognak, tehát akkor ezt 
úgy értékelem, az Alpolgármester úr előző válaszát, hogy a februári költségvetésbe akkor ez 
nem volt  betervezve a Zászlómúzeum működése és a  nyári  tábor.  Tulajdonképpen itt  egy 
átszervezésre kerül sor, mert ez a tábor, ez meg volt rendezve tavaly is, ha jól emlékszem, 
akkor az Orczy-parkban már hagyományosan. És az idei költségvetésbe ezt nem terveztük be, 
nyilván az én hibám is, hogy ezt nem szúrtam ki, de mindenestre énszerintem ez egyrészt hiba 
volt részemről is, de a készítők részéről is, de mivelhogy itt egy átszervezésről van szó, az 
önkormányzat egyik 100 %-os cégéből átteszi a feladatot a másik 100 %-os cégébe. Ilyen 
átszervezésekre általában akkor szokott  sor kerülni,  amikor valamilyen megtakarítás ebből 
keletkezik. Én azt szeretném kérdezni, hogy keletkezik-e ebből valamilyen megtakarítás, ez 
az első kérdésem. És a 2. kérdésem már nem a pénzügyi részekhez kapcsolódik, hogy azért 
azt, hogy egy zöld környezetből, az Orczy-parkból a nyári tábort áttesszük a Kesztyűgyárba, 
ami mégiscsak egy sűrűn lakott terület, ezt kellően végiggondolta-e? Én azt gondolom, hogy a 
kerületi gyermeknek a nyári tábora az sokkal jobb helyen lenne még az Orczy-parkban is. 
Egyébként ezzel kapcsolatban a tegnapi humánbizottsági ülésen az Alpolgármester asszonytól 
elhangzott egy megjegyzés, hogy ez még egyszer végig lesz gondolva a mai testületi ülésig. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Annyiban hadd reagáljak az elhangzottakra, hogy ha emlékezetem nem csal, Révész Márta 
mondta  a  költségvetés  vitájában,  hogy  sajnálja,  hogy  a  táboroztatásra  fordított  összeg 
csökken, tehát ő kiszúrta, volt erről szó. A másik, hogy ugye itt az átalakítás nem azért vált 
időszerűvé,  mert  az  amúgy már  nagyon  megtakarított  cégeket  még  inkább  megtakarítani 
kívántuk, hanem azért mert… először csodálkoztam a kérdésén, de most összeállt, hogy sok 
mindent,  ami  egyébként  elérhető  háttérinformáció,  nem tud.  A Józsefvárosi  Kulturális  és 
Sport Nonprofit Kft-nek mondhatni úgy, hogy - ne szó szerint vegyék, de - kényszerből el kell 
hagyni az Orczy-parkot, hiszen az állam fenntartásába és kezelésébe kerül, eddig nálunk volt. 
Éppen ezért, az amúgy már hatékonyan működő ottani cégen, vagy az onnan származó átvett 
feladatokon  már  nem lehet  megtakarítani.  Az  átszervezésnek  nem pénzügyi  okai  voltak, 
hanem egy állami döntés, vagy annak előkészítésének volt az oka. A nyári táborról annyit, 
hogy csak a szervezésnek és megrendezésnek a központja lesz a Mátyás téri Kesztyűgyár, de 
a  kivitelezés  ugyanúgy  marad  az  Orczy-parkban,  tehát  a  gyerekek  nem  a  „sűrűn  lakott 
területeken”  fognak  táborozni,  ahogy Ön  fogalmazott,  hanem a  programok  oda  kerülnek 
megszervezésre. Aztán, hogy a kormányhatározat, vonatkozó kormányhatározat megszületése 
után  hogyan  rendeződik  az  Orczy-park  sorsa,  mondjuk  a  jövő  évben  2013-tól,  ez  még 
számomra sem teljesen világos, sőt szerintem senki számára, mert nincs még ilyen döntés, 
addig az átmeneti időszakra pedig ezeket a jelenleg Ön előtt található döntéseket tartottuk 
szükségesnek meghozni. Dr. Révész Márta képviselő asszonyé a szó.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy 
az  Orczy-park  környékét  érintő  döntések  miatt  az  Orczy-kertből  kikerül  a  nyári  napközis 
tábor, az egy sajnálatos dolog, mert ott nagyon jó helye volt a gyerekeknek. A másik viszont, a 
különböző helyek a határozati javaslatban szerepelnek. Tehát szerepel benne a  Kesztyűgyár, 
szerepel benne a  Dankó utca,  és  szerepel benne a  Homok utca. Most Polgármester úr azt 
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mondta, hogy az Orczy-kert is egy helyszín lesz. Én nagyon-nagyon meg lennék nyugodva, 
hogyha ez ebbe a határozati javaslatba bekerülne. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Erről  az  előterjesztő  tud  nyilatkozni,  megkérdezzük  Becskei-Kovács  Barbara ügyvezető 
igazgató  asszonyt,  hogy belekerülhet-e  a  határozati  javaslatsorba  a  megrendezésre  kerülő 
nyári tábor helyszínei közé az Orczy-park.

Becskei-Kovács Barbara
Én nagyon szívesen befogadom azt, hogy a helyszínek közé vegyük be és természetesen, amíg 
használható az Orczy-park, addig kívánjuk is használni.

Dr. Kocsis Máté
Ekképpen módosul a határozati javaslatsor. Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. 
Napirend vitáját lezárom. Az alpontokkal együtt 7 pontból álló módosított határozati javaslat 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
96/2012. (III. 22.) 15 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.1. elfogadja a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (JKH Nkft.) ügyvezetőjének a 
javaslatát, arra vonatkozóan, hogy a Zászlógyűjteményt április, május, június hónapra 
finanszírozza. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a 
Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát  1.291,8 e Ft-tal  csökkenti  és 
ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

1.2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Zászlógyűjteménnyel kapcsolatos végleges állásfoglalását 
a 2012. júniusi első képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: 1.1. pont esetén polgármester
  1.2. pont esetén JKH NKft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 1.1 esetén 2012. március 22.
    1.2. esetén a Képviselő-testület 2012. június havi első ülése

2. a  nyári  napközis  tábor  új  helyszínéül  a  Kesztyűgyár  Közösségi  Házat  jelöli  meg,  a 
Dankó utca 18. és a Homok utca 7. sportudvar, valamint az Orczy-park használatával, 
továbbá 4.772,0 e Ft fedezetet biztosít a program sikeres megvalósításához. Ezért az 
Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola 
homlokzatfelújítás előirányzatát 4.772, e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11805 cím működési  célra  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre  előirányzatát 
ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.
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3. a JKH NKft-nél megnövekedett feladatok miatt a működési költségekre 2012. április 1-
től  3479,4  e  Ft-ot  biztosít.  Ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítás 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 3.479,4 e 
Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott 
pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

4. a JKH NKft. ügyvezetői bérét 2012. április 1-től havi bruttó 500,e Ft-ban állapítja meg, 
felkéri a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. Ezért az Önkormányzat 
kiadás  11601  cím  felújítás  előirányzatán  belül  a  Práter  Általános  Iskola 
homlokzatfelújítás előirányzatát 925,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11805 cím működési  célra  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre  előirányzatát 
ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

5. a 81/2012. (III.  03.) számú határozat 4.1) pontjában foglaltakat kiegészíti,  és ezzel 
egyidejűleg  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
közfoglalkozatásának  önrész  költségeit  a  2012.  évi  közfoglalkoztatás  bérek  és 
járulékainak önrész keretösszegéből újabb 228, e Ft -ot biztosít a feladatellátásra, ezért 
az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím működési  általános  és  céltartalékon  belül  a 
közfoglalkoztatás  bér  és  járulékainak  önrészelőirányzatát  228,  e  Ft-tal  csökkenti  és 
ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

6. felkéri a JKH NKft. ügyvezetőjét, hogy a határozatban foglaltak alapján a Támogatási 
szerződések  módosítását  készítse  el,  valamint  felkéri  a  polgármestert  a  Támogatási 
szerződések módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.

7. felkéri a JKH NKft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosításának benyújtására 
2012. május 2-ig.

Felelős: JKH NKft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. május 2.

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. 
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Napirend 4/2. pontja
Javaslat  a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés részemről nincs. A napirend vitáját 
megnyitom. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy akkor most az 
állam a Bárka Színházat végül átveszi, vagy nem veszi át?

Dr. Kocsis Máté
Szándékai szerint igen, de erről még formális döntést nem hozott. Pintér Attila képviselő úr.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót. Korábban volt döntés arról, amikor mi kifejeztük szándékunkat, a 
Bárka  Színházat  átadjuk  az  államnak.  Én  azt  gondoltam,  hogy  akkor  ők  ezt  már 
tulajdonképpen magukévá tették ezt a szándékot, de akkor ezek szerint kiderült, hogy lehet, 
hogy  nem  gondolták  át  az  illetékes  hivatal  ezt  a  szándékát?  Vagy  megváltoztatta  a 
véleményét? Mit lehet erről tudni?

Dr. Kocsis Máté
A válaszom lényege ugyanaz, tehát szándékai szerint még mindig át kívánja venni, de erről 
formális döntést  még mindig nem hozott,  ennek az okai között javarészt jogi megoldandó 
problémák szerepelnek. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmezése, tekintettel arra, hogy 
itt ugye egy önkormányzati vagyon átadásáról is van szó, továbbá az új létrejövő intézmény,  
alintézmény  fenntartó  jogosítványainak  tisztázása  is  sok  más,  tehát  nem  taxatíve,  csak 
példálózó jelleggel ezeket tudom sorolni az okok közé. Szándékai elég erősek a Kormánynak 
az  irányba,  hogy  ezt  az  intézményt  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  keretein  belül, 
megtartva jelenlegi funkcióját, működtesse. Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. 
Napirend vitáját lezárom. Az alpontokkal együtt 2 pontból álló határozat minősített többséget 
igényel. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
97/2012. (III. 22.) 15 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület,  mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 
többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1.1.  a  Bárka Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.  részére 2012.  április  havi 
fizetőképességének,  továbbá  működésének  biztosítására  10.000.000,-  Ft  összegű  2012. 
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november 30-ai 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 az 1.2. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására.

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-tal megemeli.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 
a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő:  1.1.-1.4. pont esetén 2012. március 21.

2. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

Napirend 4/3. pontja
Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Kft „va” korrigált nyitó mérlege
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Szkladányi Sándor – végelszámoló
                     Bozsik István Péter – végelszámoló

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom. 
Kérdések,  hozzászólások.  Vitát  lezárom.  A 7  pontból  álló  határozat  minősített  többséget 
igényel. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
98/2012. (III. 22.) 15 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy:

1./ elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes 
Nonprofit  Kft.  „va”  előterjesztés  mellékletét  képező  2011.  07.  01.  fordulónappal  készült 
Egyszerűsített éves beszámoló Korrigált végelszámolási nyitómérlegét, és a Korrigált nyitó 
eredmény-kimutatást,  –  40  023  ezer  forint  (veszteséggel),  138  681  ezer  forint  egyező 
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mérlegfőösszeggel és – 7 578 ezer forint (negatív érték) saját tőke értékkel. A 40 023 ezer 
forint mérleg szerinti veszteség az eredménytartalékkal szemben kerül elszámolásra.

2./ Elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes 
Nonprofit Kft. „va” előterjesztés mellékletét képező Független könyvvizsgálói jelentést.

3./ Visszavonja az 55/2012. (II.16.) Kt. határozat 1./ pontjának utolsó mondatát. 

4./ Módosítja az 55/2012. (II.16.) Kt. határozat 3./ pontjának első mondatát a következőre: 

A végelszámolás 2012. évi költségeire 18.422.000,- Ft összegű költségkeretet  állapít  meg, 
továbbá  a  pénzmaradványból  fennmaradó  7.578.000,-  Ft-ot  a  Végelszámolási  korrigált 
nyitómérlegben  kimutatott  negatív  saját  tőke  feltöltésére,  pótbefizetésként  teljesíti  a 
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért  Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit  Kft. 
„va” részére. 

5./  Visszavonja  a  76/2012.  (III.01.)  Kt.  határozat  1.  pontjában  elfogadott  Támogatási 
szerződést és annak 1. számú mellékletét.

6./ Elfogadja a jelen előterjesztéshez csatolt Támogatási szerződést és a Támogatási szerződés 
1. számú mellékletét.

7./ Tudomásul veszi a 2012. február 29-ei fordulónappal elkészített közbenső egyszerűsített 
mérleg és eredmény-kimutatás információ tartalmát.

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: 1-7. pont esetében azonnal

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

Napirend 4/4. pontja
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs.  Bizottság  megtárgyalta.  Napirend  vitáját  megnyitom.  Kérdés, 
hozzászólás.  Vitát  lezárom.  Az  alpontokkal  együtt  3  pontból  álló  határozat  minősített 
többséget igényel. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
99/2012. (III. 22.) 15 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
1. 1. elfogadja. az előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerint a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  Alapító  okiratának  módosítását  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát.

1.2.  felkéri  a  polgármestert  Alapító  okiratának  módosítás  és  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására

1.3.  felkéri  az  ügyvezetőt,  hogy  a  Fővárosi  Bíróság,  mint  cégbíróság  felé  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

2.1. elfogadja az előterjesztés 3-4. sz. melléklete szerint a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  által  Közszolgáltatási  szerződésének  módosítását  és  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási szerződést

2.2. felkéri a polgármestert Közszolgáltatási szerződésének módosítás és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási szerződés aláírására.

3.1. a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. április havi 
működése érdekében 8.000.000,- Ft támogatást nyújt. Fedezete a 2012. évi költségvetésben 
biztosított.

3.2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti Támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős:1.1-1.2; 2; 3. pontok polgármester, 1.3 pont JKS ügyvezetője
Határidő: 1,1; 2.1; 3.1 pontok azonnal, 1.2; 2.2; 3.2 pontok 2012. március 30; 1.3. pont 30 
napon belül  

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

Napirend 4/5. pontja
Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs előterjesztői részről. Napirend 
vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Szili Balázs képviselő úrnak adom meg a szót, 
parancsoljon.

Szili Balázs
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Az előterjesztés javaslatai közül a bérlőkijelölés, a bérleti 
jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel, valamint a bérlemény ellenőrzés értékelése 
utáni koncepciófinomítás nem került  be a határozati  javaslatok közé.  Ezek közül főleg az 
utóbbinak  a  bekerülését  szeretnénk  javasolni,  hiszen  nekünk  is  vannak  a  koncepció 
finomításával kapcsolatban javaslataink. Köszönöm a szót.

Dr. Kocsis Máté
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Előterjesztői  minőségében  megadom  a  szót Kovács  Ottónak,  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának, parancsoljon.

Kovács Ottó
Köszönöm szépen, Polgármester úr. Én úgy látom, benne van, a 10-es pont a LÉLEK Program 
keretében történő rendkívüli bérlemény ellenőrzés és készül egy javaslat, amit a 2012. júliusi 
első rendes testületi ülésre kívánunk behozni. És minden felsorolt javaslat szintén szerepel a 
határozati javaslatsorban.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. A 10 
pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
100/2012. (III. 22.) 15 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beterjesztett a 2012-es évre szóló lakásgazdálkodási 
koncepció  irányelveit,  az  üres  és  várhatóan  megüresedő  lakások  bérbeadási  jogcímére 
vonatkozóan az alábbi pontok szerint elfogadja, és azok megvalósításáról dönt.

1.) A 2012. évben az üres és várhatóan megüresedő lakások elsősorban a Képviselő-testület 
által  meghatározott  projektek  határidőben  történő  megvalósulásának  érdekében,  az 
érintett épületekből történő kihelyezési feladatokkal összefüggő bérbeadásra kerüljenek 
felhasználásra.

2.) Az önkormányzati tulajdonú, rossz (életveszélyes) műszaki állapotú épületek, 2012. évre 
előirányzott  és  tervezett  bontása  alapján  megnyíló  elhelyezési  kötelezettségek 
teljesíthetőségének  érdekében  14  db  lakás  kerüljön  bevonásra,  a  100%-ban 
önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakásállomány terhére. 
3.)Pályázat útján történő bérbeadás az alábbi kiírás szerint: 

3.1. 2012.  március  30.  -  2012.  május  2.  között lakáspályázatot  ír  ki  felújítási 
kötelezettség vállalásával, 1 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog 
biztosításával a határozat mellékletét képező tartalommal a Józsefváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, az önkormányzati feladat- és 
hatásköröket  jogszabálynál  fogva  ellátó  személyek,  a  Józsefvárosi  Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozói részére, akik a pályázat 
kiírásakor legalább 3 éve az adott szerv alkalmazásában állnak, az alábbiakban felsorolt 
és megnevezett 5 darab bérlakás terhére. A jelentkezési lap értékesítéséből befolyt bevétel 
a Kisfalu Kft. bevételét képezi.

1. Budapest, VIII. Kőris u. 10/a. I/4. 1 szoba 34,80 m2 komfortos

2. Budapest, VIII. Práter u. 55. III. 25. 2 szoba 69,14 m2 komfortos

3. Budapest, VIII. József körút 48. II/12. 3 szoba + hall 95,83 m2 komfortos

4. Budapest, VIII. József u. 41. I/8. 1,5 szoba 53,20 m2 félkomfortos

5. Budapest, VIII. Magdolna u. 12. II/38. 1 szoba 36,00 m2 komfortos.
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3.2. 2012.  II.  félévben  széleskörű  pályázat  felújítási  kötelezettség  vállalásával, 
költségelvű  bérleti  díj  megfizetése  mellett.  Pályázati  körben  bevonásra  kerül  a 
végrehajtási  szakaszban  lévő,  józsefvárosi  devizahitelesek  köre,  melyre  15  db  lakás 
kerüljön  kijelölésre  a  100  %  önkormányzati  tulajdonban  lévő  épületekben  található 
lakásállomány terhére.

Lakáspályázat  abban az  esetben kerüljön  kiírásra,  amennyiben az  arra  felhasználandó 
üres lakások nem veszélyeztetik az 1.) pontban megjelölt projektek megvalósítását. 

A  pályázatra  kitűzött  lakásokra  kötött  bérleti  szerződésekre  egységesen,  10  éves 
elidegenítési tilalom kerüljön feljegyzésre.

4.)Rendkívüli  élethelyzetben lévők számára méltányosságból,  pályázaton kívül  történő  
bérbeadás  a Humánszolgáltatási  Bizottság  döntése  alapján  (max.  12  db  lakás)  100% 
önkormányzati tulajdonú épületben, valamint társasházban lévő önkormányzati tulajdonú 
lakásállomány terhére.

A rendkívüli  élethelyzetben lévők  számára  méltányosságból,  pályázaton kívül  történő 
bérbeadás  esetén,  a  lakás  10  éves  elidegenítési  tilalom  kikötése  mellett  kerüljön 
bérbeadásra.
5.)Krízis  helyzetre  elkülönített,  5  db  lakásból  álló  állomány,  2  db  lakással  kerüljön 
kibővítésre,  a  100  %  önkormányzati  tulajdonban  lévő  épületekben  található 
lakásállomány terhére.

6.)Minőségi  lakáscsere  során,  elsősorban  azon  bérlők  minőségi  cserekérelme 
támogatható,  akik  egyrészről  vállalják  a  hatályos  rendeletben  előírt  kötelezettségek 
teljesítését, valamint a csere folyamán leadandó lakások műszaki jellemzői megfelelnek a 
lakásgazdálkodási  koncepció  igényeinek,  illetve  a  lakásgazdálkodási  napi  feladatainak 
ellátását elősegítik. Azon esetekben, ahol a csere kapcsán önkormányzati kötelezettség 
keletkezne,  úgy  az  csak  kifejezetten  szociálisan  arra  rászorulók  részére,  a 
Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján kezdeményezhető. 
7.)Árverés 
a lakásgazdálkodás körében megnyíló kötelező és napi feladatok ellátására felhasználni 
nem kívánt önkormányzati tulajdonban lévő üres lakások közül maximum 60 db lakás a 
gazdaságosan fel  nem újítható,  vagy rossz  műszaki  állapota  miatt  gazdaságosan nem 
hasznosítható, társasházi épületben lévő lakások kerüljenek elidegenítésre.
8.)A  bérlők  által  beadott  kérelem  alapján  csatolással  kerüljenek  bérbeadásra  az 
elidegenítésre  át  nem  adható,  illetve  100%  önkormányzati  tulajdonú  épületben  lévő 
lakásgazdálkodás körébe komfortfokozata, állapota miatt be nem vonható lakások.
9.)Társbérletek, valamint a szükséglakások felszámolása:

• Önkormányzat tulajdonában lévő szükséglakások folyamatos felszámolásának érdekében, 
szükséglakásban élő bérlők kerüljenek egy szobás komfortnélküli lakásban elhelyezésre, 
a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület állomány terhére, amennyiben 
adott  szükséglakás  másik  üres  önkormányzati  bérlakáshoz  csatolható,  vagy  adott 
szükséglakásra csatolás céljából bérlői igény jelentkezik.

• Kizárólagosan  önkormányzati  tulajdonú  lakóépületekben  található  szükséglakások 
kerüljenek felajánlásra bővítési céllal, a szomszédos lakás bérlői részére, amennyiben a 
bérlő vállalja az összevonás teljes költségét, valamint a teljes fenntartási költségét. 

• Társasházban  lévő,  önkormányzati  tulajdonú  szükséglakások  licit  útján  kerüljenek 
értékesítésre.
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• A társbérletek megszüntetése (11 db lakás) érdekében, azon lakások esetében, melyek 
társasházi épületben találhatók, a lakás teljes tulajdoni illetőséggel kerüljön a társbérlő(k) 
részére felajánlással értékesítésre. Azon esetekben, ahol a társbérlők nem kívánnak élni 
elővásárlási lehetőségükkel, úgy tárgyi lakások kerüljenek árverési értékesítésre.

• A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú épületben lévő társbérleti lakások esetében - 
elhelyezkedésének,  műszaki  állapotának  és  kialakításának,  illetve,  lakásgazdálkodási 
érdekek figyelembe vétele mellett -, a bent lakó bérlő(k) kihelyezése mellett, a lakások 
kerüljenek a lakásgazdálkodás körébe bevonásra.

10.) A LÉLEK program keretében történő rendkívüli bérleményellenőrzés lezárultát követően, 
a  szakmai  tapasztalatok  elemzése  után  és  annak  eredménye  alapján,  a  2012.  évre 
vonatkozó irányelvek kerüljenek felülvizsgálatra. A felülvizsgálat tapasztalatai alapján, a 
2012. évi irányelvek esetleges módosítására vagy megtartására készüljön javaslat, a 2012. 
július havi első rendes Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1-9 pontok vonatkozásában azonnal,

a 10. pont tekintetében 2012.júliusi első rendes képviselő-testületi ülés.

A 100/2012.  (III.  22.)  számú  határozat  mellékleteit  a  jegyzőkönyv  1.1  –  1.2  számú 
mellékletei tartalmazzák.

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

Napirend 4/6. pontja
Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem tárgyalta.  Szóbeli  kiegészítés részemről nincs.  Napirend vitáját  megnyitom. 
Kérdések, hozzászólások. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Először is itt a helyszínen futottam át csak az előterjesztést, már így is egy 
pár dolgot kiszúrtam. Először is azt szeretném mondani, hogy nem túl nagy előrelátásra vall 
az  önkormányzat  részéről,  hogy  az  egyébként  tavaly  októberben  megalapított  JÓFIÚK 
csoportot már most, ennek a működését már most át szeretnék alakítani. Már ott is eleve létre 
lehetett volna hozni, ahova most be szeretnék olvasztani, gondolom. A konkrét javaslatom 
pedig az,  az 1-es határozati  ponthoz,  hogy: „Felkéri a polgármestert,  vizsgálja meg annak 
jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit és lehetőségét…” sorok közé kerüljön be az, hogy a 
személyi feltételeit is vizsgálja meg ennek az egy szervezeti egységként való működésnek, 
ugyanis  én  azt  gondolom,  hogy  a  JÓFIÚK  csoportba  a  személyi  és  vagyonőr  jogállású 
emberek  kerülnének  bele  egy  Közterület-felügyelet  csoportba,  ahol  tipikusan  közterület- 
felügyelők dolgoznak, ennek én úgy gondolom hogy a személyi feltételei is vizsgálandók. 
Még egy dolgot szúrtam ki – ez lehet, hogy jó ez úgy, ahogy van – a rendelet módosítás 2. §-a 
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az, hogy ez a rendelet május 15-én lép hatályba, miközben itt azt csinálná ez a rendelet, hogy 
a  még  hatályba  nem  lépett  rendeletünket  nem  is  lépteti  hatályba,  hanem  később  lépteti 
hatályba. Szerintem ennek a 19-es, most elfogadandó rendeletnek a hatálybaléptetését ezt még 
az előtt meg kellene tenni, minthogy a régebbi 8-án elfogadott rendeletünk hatályba lépne, 
tehát március 30., ha jól emlékszem, az előtt. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. A 3. felvetése, ahogy említette, úgy jó, ahogy van. Itt valóban arról van szó, hogy 
a rendelet hatálybaléptetésének az időpontja változik meg. A 2. felvetése – hogy visszafele 
haladjunk  és  talán  illendő  lett  volna  részemről  egy helyszíni  kiosztásos  anyagnál  szóbeli 
kiegészítést tenni – nem a Közterület-felügyelethez kerülnek be, hanem a Kerületőrséghez. 
Tehát  ekképpen a személyi  feltételek  vizsgálatát  ugyan bevehetjük,  de  nem a  Közterület-
felügyeletről szóló törvény hatálya alá tartozó személyek körét fogják gyarapítani várhatóan, 
természetesen ez sincs kizárva, ha valaki ambicionálja és az ehhez szükséges képesítését meg 
papírjait megszerzi, de a szándék nem ez, csak a Közterület-felügyeletet ott találhatta meg a 
szövegben,  hogy  a  Közterület-felügyelet  mellé  rendelt  Kerületőrség  keretein  belül.  Az 
előrelátásról  annyit,  hogy a  Szervezet  létrehozásakor  még néhány dolog nem volt  ismert, 
például nem volt ismert a tavaszi jogalkotási tervben már szereplő, olyan helyi közbiztonsági 
feladatokat, Ötv. által előírt helyi közbiztonsági feladatokat, vagy olyan egyéb őri feladatokat 
ellátó ágazati törvénynek az előkészítése, amelyről ma már tudunk. Tehát várhatóan külön 
törvény fogja  rendezni  azoknak az  önkormányzati,  leggyakrabban  önkormányzati,  néhány 
esetben egyéb állami, vagy államháztartási rendszeren belüli szerv által fenntartott őrségeknek 
a jogi helyzetét, amely alapján ezeknek a működése tisztázott lesz. Ez alá fog tartozni a halőr,  
a  vadőr,  meg  az  erdőkerülő,  meg  a  nem  tudom  én  kicsoda…  és  nyilvánvalóan  a  helyi 
közbiztonsági feladatokat ellátó szervek is ebben kerülnek majd definiálásra, és megteremti az 
új törvény várhatóan ennek a jogi kereteit majd, tehát ez nem volt ismert. Másrészt ugye, itt 
nem egy teljes átszervezésben gondolkodunk, ahol egy az egyben megfogjuk és áttesszük, 
hiszen a Városüzemeltetési Szolgálat ellát olyan feladatokat, a jövőben is el fog látni olyan 
feladatokat, amely saját apparátust fog igényelni akár még a most meglévő állományából is. 
Ilyen például a Teleki téri piac őrzése. Nem biztos, hogy mondjuk az arra rendelkezésre álló, 
tehát ennek a feladatnak az ellátásához szükséges személyi állomány is átkerül. Az biztos, 
hogy a két szervezet közötti  párhuzamosságok megszüntetése időszerűvé és az új törvény 
alapján pedig ésszerűvé is válik. Ezek nem voltak ismertek a létrehozatalkor, tehát ne okolja 
az  előrelátásunkat,  vagy  az  előre  nem  látásunkat  a  mostani  döntés  kapcsán.  A csoport 
elnevezése  pedig  értelemszerűen  majd  a  most  elfogadott  határozati  javaslatsor 
következményeiképpen  kerül  majd  meghatározásra.  Most  nyilván  mindkét  esetben  csak 
szeretnénk egy előkészítői  munkát végezni a Hivatal  részvételével annak érdekében, hogy 
ezeket a döntéseket igazodva majd az új jogszabályi környezethez el tudjuk végezni. Napirend 
vitája  zajlik.  Kérdések,  hozzászólások.  A  vitát  lezárom.  A  2  pontból  álló  határozat 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
101/2012. (III. 22.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1.  felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit 
és  lehetőségét,  hogy  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  szervezetén  belül  működő 
kerületőrség,  valamint  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  szervezetén  belül 
működő JÓFIÚK Biztonsági Csoport a jövőben egy szervezeti egységként a Józsefvárosi 
Közterület-felügyelethez rendelten működhessen és javaslatát a Képviselő-testület 2012. 
áprilisi első rendes ülésére terjessze be.

2. felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelő központ áthelyezésének vagy egy új digitális 
platformon  működő  központ  létesítésének  jogszabályi,  technikai  és  anyagi  feltételeit, 
megtérülési  mutatóit  vizsgálja  meg  és  javaslatát  a  Képviselő-testület  2012.  áprilisi 
második. rendes testületi ülésére terjessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes ülése, 

2. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi második rendes ülése.

Dr. Kocsis Máté
13  igen,  0  nem,  2  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A 2  §-ból  álló  rendelet 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  21/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
KÖZBIZTONSÁG  HELYI  FELADATAIRÓL  ÉS  AZ  ÖNKORMÁNYZATI 
VAGYONTÁRGYAK EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 19/2012. (III. 
08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Városfejlesztési  Önkormányzati  Társulás  megszüntetésére  vonatkozó 
megállapodás jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté
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Bizottság  megtárgyalta.  Szóbeli  kiegészítés  részemről  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom. 
Kérdések, hozzászólások. A vitát  lezárom. A 2 pontból álló határozat minősített  többséget 
igényel. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
102/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy

1.  a  Budapest  Főváros  VII.  kerület  Erzsébetváros  Önkormányzatával  2007.  május  18-án 
létrehozott Városfejlesztési Önkormányzati Társulást  a társulásról szóló megállapodás 26/b. 
pontja alapján, közös megegyezéssel a határozat 2. pontja szerinti megállapodás aláírásának 
napjától meg kívánja szüntetni.

2.  a  határozat  1.  pontja  alapján  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Városfejlesztési 
Önkormányzati Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 31.

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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Napirend 5/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületek 
használatáról  és  használatának  rendjéről  szóló  24/2009.(V.21.)  ök.  sz. 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  megtárgyalta.  Szóbeli  kiegészítés  részemről  nincs.  Napirend  vitáját  megnyitom. 
Kérdések, hozzászólások. Pintér Attila képviselő úré a szó, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Ez az előterjesztés ezt a díjemelést lényegében az 
önkormányzat szűkös anyagi helyzetével indokolja. De én azt gondolom, ez az önkormányzat 
a szűkös anyagi helyzetét bizonyos mértékig magának is köszönheti, nem feltétlenül ennek a 
Testületnek, hanem korábbi döntéseknek, például a magas mértékű eladósodottságnak. Tehát 
jelenleg is sok hitelkamatot kell kifizetni. Tudjuk, hogy ebből újultak meg a közterületek, csak 
lényegében ennek a közterület megújítást a lakók, illetve lényegében az állampolgárok már 
többszörösen megfizették, úgyhogy én nem tartom azt indokoltnak, hogy az önkormányzat 
most  még ezeket  a  díjakat  is  emeljen,  vele  a  közterület  használat  jár… tehát,  hogy még 
egyszer megsarcolja jobban a lakosságot és a kerületi vállalkozásokat. Másrészt figyelembe 
véve az áfa emelést is, ez ugye a tavalyi árakhoz képest már nem 3,9 %-os emelést jelent, 
hanem 5,5 %-os emelést. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Egry Attila alpolgármester úrnak adom meg a szót, parancsoljon.

Egry Attila
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Az előterjesztésben pontosan le van írva, hogy az emelés 
az az infláció mértékével megegyező. Ezt azért nem tekinthetjük őszintén szólva emelésnek, 
hiszen  az  infláció  követése  egy  teljesen  természetes  dolog.  Az  áfa  változás  pedig  egy 
technikai tétel, ami átvezetésre került. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a helyi lakosságot egyedül életszerűen a konténerdíj 
terheli,  ami  számukra  ingyenes.  Napirend  vitája  zajlik.  Kérdések,  hozzászólások.  A vitát 
lezárom. A 2 §-ból álló rendelet minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  1  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  22/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 24/2009. (IV.21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dr. Kocsis Máté
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14 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 5/3. pontja

Javaslat  „a  helyi  építészeti  és  műszaki  tervtanács  létrehozásáról  és 
működési  rendjéről”  szóló  51/2011.  (IX.19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés részemről nincs. Napirend vitáját megnyitom. 
Kérdések,  hozzászólások.  A vitát  lezárom.  A 2  §-ból  álló  rendelet  minősített  többséget 
igényel. Kérem, szavazzanak. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  23/2012.  (III.  29.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  HELYI 
ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVTANÁCS LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSI 
RENDJÉRŐL  SZÓLÓ  51/2011.  (IX.19.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  közétkeztetési  szolgáltatás 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
A bizottságok  megtárgyalták,  szóban  nem kívánja  kiegészíteni  alpolgármester  asszony az 
előterjesztést. Napirend vitáját megnyitom, kérdések, hozzászólások. Pintér Attila képviselő 
úr, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót. Nos, tulajdonképpen az örvendetes, hogy a korábbi előterjesztéshez 
képest ezt a javasolt 3,9 %-os áremelést sikerült 1,5 %-osra lefelé tornászni. Nincs is ezzel 
baj, csak ugye a hírekben nap mint nap hallani, hogy most például a tojás fog drágulni, az 
energia ugye drágul. Tehát nekem lenne egyrészt egy olyan kérdésem, tulajdonképpen ez a 
SODEXO vélhetően képes lesz-e ezt a kisebb mértékű áremelést úgy kigazdálkodni, hogy ez 
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nem megy a minőség, vagy a szolgáltatott élelmiszer, étel mennyiségének a rovására, mert 
ugye ő is a piacon vásárol. Tehát én egy kicsit félek attól, hogy a gyerekek kevesebbet fognak 
kapni, vagy nem olyan minőségű élelmiszert fognak kapni. Másrészt még azt is kérdezném, 
hogy itt van-e valamifajta minőségellenőrzése a szállított ételnek. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Az első kérdésére én válaszolnék. Az előkészítő tárgyalásokon ugyanezek a szempontok és 
kérdések felmerültek.  Úgy nyilatkozott  a hivatal tájékoztatása szerint a vállalkozó, hogy a 
minőség  romlása  nélkül  tudja  vállalni,  és  a  mennyiség  csökkentése  nélkül  tudja  vállalni 
ezekkel  a  feltételekkel  a  szolgáltatás  teljesítését.  A második  kérdése  tekintetében  én  úgy 
tudom, hogy van, de ebben az ügyben hadd adjam meg a szót válaszadásra Szabóné Fónagy 
Erzsébet ügyosztályvezető asszonynak.

Szabóné Fónagy Erzsébet
Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy a legjobb minőségellenőrzők a 
gyermekek.  Mi  folyamatosan  kérjük  az  intézményektől  a  véleményeket,  és  minden 
intézményvezetővel megbeszéltük és tudatosítottuk, hogy amint probléma van az étkezéssel, 
nem eszik meg a gyerekek, akkor jelezzék felénk. Ettől függetlenül minden évben tartunk 
olyan  összejövetelt,  ahol  ott  vannak  az  intézményvezetők,  az  érintett  pedagógusok,  a 
gyermekvédelmi felelősök és a  SODEXO képviselői,  ahol személyesen is  megbeszéljük a 
problémákat, hogyha egyáltalán adódnak. Voltak már visszajelzések, az a tapasztalatunk, hogy 
a  SODEXO felé,  hogyha  továbbítjuk,  rögtön  módosítanak,  és  tényleg  minden  intézmény 
megelégedésére, és a gyerekek meg is eszik az ételt. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Napirend vitája zajlik, Pintér Attila képviselő úré a szó, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a válaszokat. Tulajdonképpen eszembe jutott egy felvetés, hogy lehetséges 
lenne-e  például  mondjuk  ezt  a  SODEXO-t,  ezt  a  multicéget  kiváltani,  akár  mondjuk,  az 
önkormányzat  saját  maga  hozzon  létre  például  egy  népkonyhát.  Mert  ugye  jelenleg  a 
SODEXO lényegében gyerekeknek,  az  iskolákba és  a  nyugdíjasoknak szállít  ételeket.  De 
adott  esetben sor kerülhetne arra,  hogy például a kerület  szegénysorsú lakosait  is lehetne, 
illetve  hajléktalanoknak  is  lehetne  ellátást  nyújtani.  És  talán,  hogyha  a  kerület  maga 
szervezné, akár összefogva más kerületekkel ezt a konyhát, akkor olcsóbb lehetne, mert nem 
kellene ugye a multi profitját kifizetni, illetve figyelembe lehetne venni olyan szempontokat 
is, hogy például mondjuk az alapanyagok beszerzése magyar gazdáktól történjen. És látom, 
hogy ugye a szerződés határozatlan időre szól, tehát ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, 
hogy a felmondásnak mi a lehetősége.

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadom a szót Mészár Erika aljegyző asszonynak, parancsoljon.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm  a  szót,  polgármester  úr.  Egyrészt  Józsefvárosnak  van  népkonyhája,  másrészt 
viszont  a  gyerekétkeztetést  és  az  idősétkeztetést  nagyon  komoly jogszabályok  határozzák 
meg. Milyen nyersanyaggal kell főzni, milyen adagban kell megtenni, tehát nem gondolom, 
hogy ezt a funkciót össze lehetne mosni. De természetesen a szerződésnek a felülvizsgálatát 
ebben  az  évben  így is  úgy is  el  kell  végeznünk,  hiszen  ez  a  közbeszerzési  eljárás  során 
megkötött  szerződés  az  összes  iskolánkra,  óvodánkra  és  intézményeinkre  vonatkozik.  Az 
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iskoláinkat pedig 2013-tól ugye valószínűleg nem mi fogjuk fenntartani, tehát ebben az évben 
az egész közétkeztetési szerződés csomagnak a felülvizsgálatára sor fog kerülni. Meglátjuk, 
hogy hogyan tovább.

Dr. Kocsis Máté
Még annyiban hadd egészítsem ki az aljegyző asszony válaszát a képviselő úr kérdéseire, 
hogy bár még sosem szerveztünk közétkeztető céget, tehát nincs benne tapasztalatunk, hogy 
bizonyos  üzemnagyság  alatt  ez  nem éri  meg.  Nyilvánvaló,  hogy a  SODEXO nemcsak  a 
Józsefvárosi  Önkormányzattal  áll  szerződésben,  ekképpen  nyilván  annak  a  technikai 
feltételrendszernek  a  kiépítése,  amely  szükséges  mondjuk  egy  közétkeztetési  szolgáltatás 
maradéktalan  ellátásához,  az  nagyobb  kapacitást  igényel,  gondolom én.  De  még  egyszer 
mondom, nincs ebbéli tapasztalatom, csak nyilvánvaló, egy ekkora konyha üzemet létrehozni 
akkor gazdaságos, vagy akkor gazdaságosabb a jelenleginél, hogyha az általunk megrendelt 
ételadagok sokszorosát kell, hogy biztosítsa. Ezzel együtt ugye ezt a SODEXO-s szerződést 
több ponton,  több ízben már módosítottuk.  A SODEXO vállalta  még két-két  és fél  évvel 
ezelőtt, ha jól emlékszem, a „minden napra egy gyümölcs minden gyereknek” akció díjmentes 
szolgáltatását is, a szerződés összegének növelése nélkül. Tehát értelemszerűen piaci cégről 
van szó, de az önkormányzat mind az infláció, mind az egyéb szolgáltatások tekintetében a 
lehető legmesszebbmenőkig  eléri  a  köz érdekét  szolgáló  céljait  a  SODEXO-val  szemben. 
Pintér Attila képviselő úré a szó.

Pintér Attila
Köszönöm a szót. Visszatérve erre a népkonyhára, én úgy tudom, hogy ide szállítják az ételt, 
tehát nem főzik itt a kerületben, tehát nincs erre cég, tehát én erre gondoltam. A kapacitásokra 
visszatérve,  például,  polgármester  úr,  itt  Budapesten ugye a legtöbb kerületben jelenleg a 
FIDESZ kormányoz, tehát adott esetben létre lehet erre hozni önöknek…

Dr. Kocsis Máté
FIDESZ-konyha. Szerintem, ha végrehajtanánk, amit most képviselő úr mondott, akkor lenne 
igazán nagy baj. Dr. Révész Márta képviselő asszonyé a szó.

Dr. Révész Márta
Szóval, elnézést, de volt itt már nekünk konyhával éppen elég bajunk, amikor csak arról volt 
szó,  hogy egy iskolának  a  melegítőkonyháját  hogy  lehet  olyan  állapotra  hozni,  hogy  az 
ÁNTSZ arra rá tudjon bólintani. Tehát én senkinek nem kívánom, hogy ilyenbe belefogjon, 
mert bizony egy új konyhának a létrehozása és annak a mindenféle előírásoknak megfelelő 
működtetése  sokkal  nagyobb  feladatot  jelent,  és  egyszeri  kiadást  jelent,  minthogyha 
máshonnan szerezzük be az ételt. És még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt 
azért a SODEXO legalább 5 vagy 6 fajta ebédet készít minden nap, hiszen különböző diétás 
ételeket is, a gyerekeknek természetesen mást főz, satöbbi. Tehát azért most örüljünk neki, 
hogy ebből  ennyit  lehet  válogatni.  Emellett  persze  ez  azért  úgy működik,  hogy iszonyú 
precízen  ellenőrizni  kell,  hogy  mit  csinálnak,  mert  hogyha  az  intézményvezetők  nem 
figyelnek oda, akkor képesek és egy kicsikét elkanászosodnak. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úré a szó.

Pintér Attila
Köszönöm szépen,  de  most  számomra  ez  úgy  jött  le,  minthogyha  lényegében  a  magyar 
jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő minőségű ételt nem tudnánk előállítani, tehát ehhez 
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egy multi  szolgáltatását  kell  igénybe vennünk.  Tehát,  hogy ők képesek rá,  mi pedig nem 
tudunk ennek megfelelni, vagy illetve nem akarunk megfelelni. Tehát nekem ezzel van ilyen 
problémám. 

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszony.

Dr. Révész Márta
Bocsánat,  félreérthető  voltam.  Nem  az  étel  minőségéről  van  szó,  hanem  az  előállítás 
körülményeiről. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik. A vitát lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadásához minősített 
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
103/2012. (III. 22.) 14 IGEN   0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)  jóváhagyja  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  közoktatási  étkeztetés  tárgyában  kötött 
vállalkozási szerződés módosítását a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal,

2.)  jóváhagyja  a  SODEXO  Magyarország  Kft-vel  szociális  étkeztetés  tárgyában  kötött 
vállalkozási szerződés módosítását a határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal,

3.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján a vállalkozási szerződés aláírására,

4.) felkéri az Őszirózsa Gondozó Szolgálat intézményvezetőjét a 2.) pontban foglaltak alapján 
a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: 1.,3. pont: polgármester
              2.,4. pont: Őszirózsa Gondozó Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2012. március 30.

A 103/2012.  (III.  22.)  számú  határozat  mellékleteit  a  jegyzőkönyv  2.2  -2.2.  számú 
melléklete tartalmazza.

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

Napirend 6/2. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  óvodákban  és 
iskolákban  ellátottak  étkezési  térítési  díjáról  szóló  69/1997.(XII.29.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs  Alpolgármester  asszony  részéről.  A bizottságok  megtárgyalták. 
Napirend  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások.  A vitát  lezárom.  A 2  §-ból  álló 
rendelet minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  24/2012.  (III.  29..)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  ÁLTAL FENNTARTOTT  ÓVODÁKBAN  ÉS 
ISKOLÁKBAN  ELLÁTOTTAK  ÉTKEZÉSI  DÍJÁRÓL  SZÓLÓ  69/1997.  (XII.29.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 
térítési  díj  fizetés  kötelezettségről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs  az  előterjesztő  részéről.  Az  előterjesztést  a  bizottságok 
megtárgyalták.  Napirend  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások.  Napirend  vitáját 
lezárom. Az 1 pontból álló határozat egyszerű szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
104/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások 
formáiról  és  a  térítési  díj  fizetés  kötelezettségéről  szóló  21/2011.  (IV.12.)  önkormányzati 
rendeletben meghatározott térítési díjak összegét 2012. szeptember hónapban felülvizsgálja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

Dr. Kocsis Máté
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15  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A 3  §-ból  álló  rendelet 
minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak. 
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2012. (III. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉT A SZEMÉLYES 
GONDOSKODÁST  NYÚJTÓ  SZOCIÁLIS  ELLÁTÁSOK  FORMÁIRÓL  ÉS  A 
TÉRÍTÉSI  DÍJ  FIZETÉS  KÖTELEZETTSÉGRŐL  SZÓLÓ  21/2011.  (IV.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

Napirend 6/4. pontja
Javaslat  az  iskolák  és  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről.  Az előterjesztést az illetékes bizottságok 
megtárgyalták.  Napirend  vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások.  Napirend  vitáját 
lezárom. A 4 pontból álló határozat minősített szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
105/2012. (III. 22.) 15 IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  általa  fenntartott  Deák Diák  Általános  Iskola,  a  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi 
Általános  Művelődési  Központ,  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola,  a  Molnár  Ferenc 
Magyar-Angol  Két  Tanítási  nyelvű  Általános  Iskola,  a  Józsefvárosi  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola, a Vajda Péter Ének-zenei 
Általános és Sportiskola és a Józsefvárosi Zeneiskola módosító okiratát,  valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés 1-14. 
sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal, 2012. április 1-jei hatállyal módosítja.

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok 
aláírására.
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3.  az általa fenntartott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti  Központ módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az 
előterjesztés 15-16 sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal, 2012. április 1-jei 
hatállyal módosítja.

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontjában meghatározott dokumentumok

aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.

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

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött 
szerződés felbontására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről.  Az előterjesztést az illetékes bizottságok 
megtárgyalták. Napirend vitáját megnyitom. Dr. Révész Márta képviselő asszonyt illeti a szó.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  az  első  kérdésem az  lenne,  illetve  a 
megjegyzésem az  lenne,  hogy a  Védőháló  Paks  azért  azt  vállalta,  hogy akkreditáltatja  a 
telephelyeket. Tehát olyan állapotba hozza őket, hogy megváltozott munkaképességűeket ott 
lehessen  foglalkoztatni  és  lehessen  a  normatívát  igényelni.  Ezt  azért  említettem,  mert  a 
javaslatom  az  lenne,  hogy  tekintse  át  az  önkormányzat,  hogy  nem  lehetne–e  ezeket  a 
helységeket megpályáztatni, hogy itt megváltozott munkaképességűeket, a továbbiakban VIII. 
kerületi megváltozott munkaképességűeket lehessen foglalkoztatni, ez az egyik. A másik, amit 
szeretnék kérdezni, hogy a Paks Védőhálóval kötött megállapodásunkban az szerepel az 5-ös 
pontban, hogy az ingatlanokat a birtokbaadáskor fennálló, vagy annál jobb állapotban kell a 
használat megszüntetésekor az Önkormányzat birtokába átadni. Ez így megtörtént-e? Tehát, 
milyen  állapotban  adták  át  az  Önkormányzatnak?  Ez  a  kérdésem.  És  a  3.  pedig,  amit 
szeretnék, a támogatási szerződésben, amit 2007. január 19-én írt alá az Önkormányzat és a 
Paks  Védőháló,  azt  vállalták,  hogy  5  éven  keresztül  biztosítják  a  foglalkoztatást  ezen  a 
telephelyen. Na most az én információim szerint, nyáron már sehol sem voltak. Akkor ebből 
következőleg én mégiscsak úgy gondolnám, hogy azt a vállalt feladatot, amit ők vállaltak, azt 
nem teljesítették. Én úgy emlékszem, hogy a tegnapi bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ők 
semmiben nem szegték meg a szerződést. Én azt gondolom, hogy megszegték, mert ezt nem 
tették  meg.  Én  azért  szeretném  javasolni,  hogy  próbáljuk  meg  ezeken  a  helyeken, 
telephelyeken egy szociális foglalkoztatót biztosítani, mert az a két, illetve három hely, ami 
föl van sorolva, hogy ott s Kőbányai úton satöbbi… tudnának munkát találni. Egyrészt nem 
tudom, hogy ezek az emberek, akik itt  foglalkoztatva voltak, tudnak-e arról,  hogy máshol 
jelentkezhetnek, a másik,  hogy ott  elsősorban pszichiátriai  betegeket foglalkoztatnak és itt 
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nem  kimondottan  pszichiátriai,  hanem  egyéb  mozgássérültek,  hallás-,  látássérültek 
foglalkoztatására volt lehetőség. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Én nem ismerem a 2007-es szerződés tartalmát maradéktalanul, de összességében 
azt  gondolom,  amit  a  Képviselő  asszony gondol,  hogy alaposabb utánajárást  eszközöltem 
volna  pusztán  csak  néhány  információ  alapján,  hogy  nem  történt  meg  a  szerződés 
maradéktalan  teljesítése,  de  természetesen  várom  annak  a  reagálását  Képviselő  asszony 
hozzászólására, illetve kérdésére, akinek-e témában bővebbek az információi. Dr. Iván Roland 
ügyosztályvezető urat illeti a szó.

Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen, Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. A Kisfalu Kft. munkatársai a 
Védőháló  által  használt  ingatlanokat  visszavették.  Megtörtént  a  birtokba  adása.  Az 
állapotukkal kapcsolatosan én nem tudok nyilatkozni, nekem nem jeleztek ott több problémát, 
de  fogom  kérni  Igazgató  urat,  ha  nyilvántartásaik  szerint  ott  van  hiányosság,  akkor  ezt 
jelezzék, de ilyen jelzés nem érkezett a Hivatalba.

Dr. Kocsis Máté
Kovács Ottó ügyvezető igazgató urat illeti a szó.

Kovács Ottó
Köszönöm  szépen.  Őszintén  szólva,  nem  készültem  erre  a  kérdésre,  de  minekután  én  a 
kollégáimtól nem hallottam olyan jelzést, hogy itt az ingatlan állapota olyan lett volna, ami 
különösebb beavatkozást,  vagy új  rendelkezést  igényelt  volna,  azt  gondolom,  hogy az  az 
alapfeltétel  valószínűleg  teljesült,  hogy  legalább  az  az  állapot  megvalósul,  mint  ami  a 
birtokbaadáskor történt.

Dr. Kocsis Máté
Arra tennék javaslatot az előterjesztő felé, hogy a határozati javaslatsor 2-es pontja egészüljön 
ki egy fél mondattal,  hogy most ugye így szól:  „felkéri  a polgármestert  a 1. pont szerinti 
felmondás  aláírására,  amennyiben  a  2007-ben  megkötött  szerződésben  foglaltak 
maradéktalanul  teljesítésre  kerülnek.”  Akkor  megkérdezem az  előterjesztő  Alpolgármester 
asszonyt, hogy elfogadja-e ebbéli javaslatomat? Sántha Péterné Alpolgármester asszony.

Sántha Péterné
Természetesen igen, köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Elnézést kérek, én nem vagyok jogász, tehát most segítsenek már a jogászok, mert itt most 
arról van szó,  hogy jó-e az nekünk, hogyha nem mondjuk fel  a szerződést? Mert igazság 
szerint…

Dr. Kocsis Máté
A kérdésnek inkább gyakorlati, mint jogi problémái vannak, ugyanis a szervezet már nincs 
ott.  Nem  életszerű,  még  ha  jogszerű  is,  de  nem  életszerű,  hogy  a  szerződés  tartalmát 
maradéktalanul  teljesíteni  tudja,  vagy  fogja.  Éppen  ezért  a  határozati  javaslatsorba 
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mindenképpen illesszünk bele egy erre vonatkozó pontot, de tán ne annyira rigorózusat, mint 
az előbbiekben,  hanem: „Felkéri  a polgármestert,  hogy…” és akkor szerintem szenteljünk 
ennek  egy  külön  határozati  javaslatpontot:  „…  a  2007-ben  kötött  szerződés  tartalmának 
teljesítését megvizsgálva, tegyen javaslatot a kártérítési igényekre, vagy lehetőségére.” Ennek 
a  szövegnek  a  pontos  megfogalmazását,  ezzel  a  tartalommal  szeretném  kérni  a  Jegyző 
asszonytól.  Mindeközben  napirendünk  zajlik.  Kérdések,  hozzászólások.  És  minderről 
természetesen  a  polgármester  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  korábbi  szerződés 
tartalmának megvizsgálását követően, annak eredményéről. Napirend vitája zajlik. Kérdések, 
hozzászólások. Rimán Edina jegyző asszonynak adom meg a szót, parancsoljon.

Rimán Edina
Köszönöm  szépen,  Polgármester  úr.  Az  előterjesztés  szövegéből  az  utolsó  bekezdést  azt 
törlésre  javaslom,  hogy  akkor  azt  hagyjuk  figyelmen  kívül,  hogy  kártérítés  igény  nem 
érvényesíthető. És akkor a határozati javaslat 3-as pontjában: „A Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy  felkéri  a  polgármestert,  vizsgálja  meg  a  Védőháló  Paks  Szociális  Foglalkoztató 
Nonprofit  Kft.  szerződésszerű  teljesítését,  amennyiben  azt  állapítja  meg,  felkéri  a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.”

Dr. Kocsis Máté
Tehát, „…amennyiben a nem szerződésszerű teljesítést állapítja meg …” és így folytatódik a 
2. mondat.  Megkérdezem Sántha Péterné alpolgármester asszonyt,  hogy elfogadja-e ebbéli 
módosító indítványt? 

Sántha Péterné
Köszönöm szépen. Igen, befogadom.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm.  Napirend  vitája  zajlik.  Napirend  vitáját  lezárom.  A 3  pontból  álló  határozat 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
106/2012. (III. 22.) 15 IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Védőháló-Paks  Szociális  Foglalkoztató  Nonprofit  Kft-vel  (székhely:  7030  Paks, 
Kishegyi  út  1.)  2006.  január  16.  napján,  határozatlan  időre  kötött  és  módosított 
Együttműködési  Megállapodást  rendes  felmondással  3  hónapos  felmondási 
határidővel 2012. július 15. napjára felmondja.

 

2. felkéri a polgármestert a 1. pont szerinti felmondás aláírására.

3. felkéri  a  polgármestert,  vizsgálja  meg  a  Védőháló-Paks  Szociális  Foglalkoztató 
Nonprofit  Kft.  szerződésszerű  teljesítését,  amennyiben  a  nem  szerződésszerű 
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teljesítést  állapítja  meg,  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye.

Felelős: polgármester
Határidő:1. pont esetében: 2012. március 22.

    2. pont esetében: 2012. március 30.
    3. pont esetében: 2012. 

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

Napirend 6/6. pontja
Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Szóbeli kiegészítés nincs. Napirend 
vitáját  megnyitom.  Kérdések,  hozzászólások.  Napirend  vitáját  lezárom.  A 4  pontból  álló 
határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
107/2012. (III. 22.) 15 IGEN   0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Külső-Józsefvárosi  Református  Diakóniai  Alapítvány  (székhely:  1089  Budapest, 
Kőris u. 13., nyilvántartási száma: 5249.) részére vissza nem térítendő, 80.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt, Kovács Zalán László tubaművész a dél-koreai Jeju-Cityben 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Rézfúvós Versenyen való fellépésének érdekében.

2. az Önkormányzat működési céltartalék 11107-01-es cím, ezen belül a polgármesteri 
saját keret előirányzatát 80.000 forinttal csökkenti és a kiadás 11105-ös cím működési 
célra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 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
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Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. március 22.
       3. pont esetében: 2012. március 30.
       4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

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

Napirend 6/7. pontja
Javaslat az Ovi-Sport Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta.  Szóbeli  kiegészítés  nincs  előterjesztői  részről.  Napirend  vitáját 
megnyitom. Vitát lezárom. A 4 pontból álló határozat minősített többséget igényel. Kérem, 
szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
108/2012. (III. 22.) 15  IGEN    0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány gondozásában működő Ovi-Sport Program céljaival 
egyetért  és  támogatja  a  program  megvalósulását  a  Koszorú  Napközi  Otthonos 
Óvodában,  amennyiben  az  Alapítvány  a  2012/2013-as  TAO  évben  társasági  adó 
kedvezményben részesül. 

2.  az  1.  pont  alapján  felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  1.  sz.  mellékletét  képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

3. az 1. pontban foglalt Program várható önkormányzati önrész biztosítása érdekében az 
Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  az 
általános tartalék előirányzatát  2.850,0 e Ft-tal  csökkenti  és ezzel egyidejűleg ugyan 
ezen  címen  belül  az  Ovi-Sport  Program  céltartalék  előirányzatát  képviselő-testületi 
hatáskörrel megemeli 2.850,0 Ft-tal.

4.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 1. pont esetében 2012. március 22.

2. pont esetében 2012. március 30., 
3-4. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása.
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Dr. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs.  Napirend  vitáját 
megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Megadom a szót Szilágyi Demeter képviselő úrnak, 
parancsoljon.

Szilágyi Demeter
Köszönöm  szépen  a  szót.  A határozati  javaslat  3-as  pontjába  szeretnék  egy  módosítási 
javaslatot  tenni  a  következők  szerint:  „Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  feltételrendszer 
vizsgálatát követően tájékoztassa a Képviselő-testületet annak eredményéről.” Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy befogadja-e az imént ismertetett módosító javaslatot a 3-
as  határozati  pont  tekintetében?  (Válasz  nem  hallható) Napirend  vitája  zajlik.  Kérdések, 
hozzászólások. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Nekem egy rövid megjegyzésem lenne. Szeretnék köszönetet mondani a 
Hivatal munkatársainak amiatt, hogy az előző ülésnek a hangfelvételét a honlapon elérhetővé 
tették. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Akkor csak átadom: „Szívesen!”, azt mondták. Közvetítek. Napirend vitája zajlik. Kérdések, 
hozzászólások. Vitát lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség 
szükséges. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
109/2012. (III. 22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Képviselő-testület nyílt üléseinek kép és hangfelvételeit 
interneten keresztül is elérhetővé kívánja tenni annak érdekében, hogy a választópolgárok 
az  üléseket  bármikor,  bárhonnan,  vágatlanul  teljes  terjedelemben  megtekinthessék 
legkésőbb az ülést követő napon,
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2. a határozat 1. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
vizsgálja  meg  a  kép  és  hangfelvétel  közvetítő  rendszer  kiépítésének  feltételrendszerét, 
valamint  a  képviselő-testületi  ülések  jelenleg  is  rögzítésre  kerülő  hangfelvételeinek 
közzétételének feltételeit 

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  feltételrendszer  vizsgálatát  követően  tájékoztassa  a 
Képviselő-testületet annak eredményéről.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. március 22.

2. pont esetén a tárgyalások megkezdésére: a döntést követő 8 napon belül

3. pont esetén a beszámolóra: a 2012. júniusi első rendes képviselő-testületi ülés

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

Napirend 7/2. pontja
Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  által  ellátott  feladatok  csökkentésére, 
valamint  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Előterjesztőként annyi szóbeli kiegészítést hadd tegyek 
hozzá,  illetve  módosítást  a  rendelettervezettel  kapcsolatban,  hogy  a  rendelet  mellékletei 
módosulnak, a Családtámogatási Iroda a jelenlegi ügyfélfogadási rendben működik tovább. 
Ez az Önök előtt látható javaslatban még nem így került előterjesztésre. Az eredeti javaslat 
szerint 2012. április elsejei napjától a kedd és a csütörtöki ügyfélfogadás szünetelt volna, de 
nem szünetel.  Marad a  korábbi  ügyfélfogadási  rend a  Családtámogatási  Irodán.  Napirend 
vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót. Akkor lényegében félig meg is válaszolta a kérdésemet. Pedig én 
csak azt akartam kifogásolni, hogy miért olyan módon sikerült ezt a fajta spórolást megoldani, 
hogy az megint csak az állampolgárokon csapódik le. Az ügyfélfogadási idő rövidül, illetve az 
lenne a kérdésem, hogy nem lehetne-e mégis megoldani, hogy az Okmányirodában még egy 
napon este 8-ig legyen nyitvatartás, mert azért azt gondolom, hogy elég sokan dolgoznak pont 
hivatali időben 8-tól 4-ig, fél 5-ig és őnekik kínszenvedés eljutni egy okmányirodába, mert 
most már csak egy nap lesz, amikor ők rendes munkaidő után ezt megtehetik. Illetve nincs-e 
arra lehetőség, hogy például azon a szerdai napon, ha jól emlékszem, mondjuk, déltől 8-ig 
legyen ügyfélfogadás, az ugyanúgy 8 óra, mint ahogy az előterjesztésben szerepel.

Dr. Kocsis Máté
Rimán Edina jegyző asszony, parancsoljon.

Rimán Edina
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Köszönöm szépen, Polgármester úr. Sajnálatos módon, azt biztosan észrevette Képviselő úr is, 
hogy  a  Hivatal  személyi  juttatás  előirányzata  ugyanúgy,  mint  az  önkormányzat 
költségvetésében  lévő  szinte  minden  intézménynek  össze  kellett  húznia  magát,  ez  ugye 
érintette a Hivatalt is, hogy a létszámleépítésről is döntött a Képviselő-testület. És arra kérte a 
fel a polgármestert, hogy vizsgálja felül az önként vállalt feladatok ellátását. Az, hogy egy 
köztisztviselő délutáni  műszakban dolgozzon,  ez  túlóra  fizetési  kötelezettséget  jelentene  a 
Hivatalnak  és  így  ez  bértömeg  emelkedést  eredményezhetne,  nem  tudnánk  az  előírt 
előirányzatot tartani személyi juttatásként. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Én meg pont a módosítást akarom… ami most visszakerült az eredetire, 
annak örültem volna, mert azt gondolom, hogy az irodának a munkatársai hihetetlen módon 
sok üggyel foglalkoznak, és hogy nagyon-nagyon jó lenne legalább egy olyan nap, amikor 
úgy tudnak dolgozni és az ügyiratokat feldolgozni, hogy közben nem kell nekik az ottani 
ügyfelekkel foglalkozniuk. Tehát, még akkor is problémát okoz ez, amikor egymás mellett az 
egyik ügyfelet  fogad, a  másik meg az ügyiratokkal  foglalkozik,  mert nem tudnak annyira 
szeparáltan dolgozni, tehát emiatt. Én azt hittem, hogy ezt tudva, kipróbálva azt a lehetőséget, 
amikor  minden  párhuzamosan  megy,  meg  egyszerre  megy,  mégis  úgy dönt  a  Képviselő-
testület,  hogy  célszerű  lenne  valamennyi  időt  arra  szentelni,  amikor  semmi  mással  nem 
foglalkoznak az ügyintézők, mint az ügyiratoknak a feldolgozásával, mert tudom, hogy ez 
már évek óta probléma, hogy kevesen vannak. Tehát én igazán annak örültem volna, hogyha 
visszakerül az eredeti nyitvatartás. Köszönöm. 

Dr. Kocsis Máté
Jegyző asszony, parancsoljon.

Rimán Edina
Köszönöm szépen, Polgármester úr. Ugyanerre gondoltunk mi is, amikor először benyújtottuk 
az eredeti javaslatot, de megbeszélve ezt a Családtámogatási Iroda vezetőjével, átmenetileg 
még  nem  szeretnénk  változtatni  ezen  az  ügyfélfogadási  renden,  ugyanis  egy  ilyen 
forgórendszerben oldják meg az ügyfélfogadást, tehát minden ügyintéző ügyfelezik is és nem 
is. Jelenleg még ez kivitelezhető és egyéb átszervezésekkel együtt tervezzük újra átgondolni 
ennek az ügyfélfogadási időnek a csökkentését akkor, hogyha sikerül egy olyan megoldást 
találnunk,  hogy  egy  másik  szervezeti  egységben,  vagy  információs  iroda,  vagy  az 
Ügyfélszolgálati  Irodán  olyan  szakképzettségű  munkavállalókat  alkalmazunk,  akik 
alkalmasok például hiánypótlásoknak az átvételére satöbbi, satöbbi, hogy gyorsabb legyen, és 
ne kelljen mindig az ügyintézőhöz mennie az ügyfeleknek. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Énnekem egy kérésem lenne az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban. 
Azt  szeretném kérni,  hogy ha  lehet,  akkor  a  következő testületi  ülésre,  ha  nem,  akkor  a 
kettővel ezutáni testületi ülésre kaphassunk egy tájékoztatót arról, hogy milyen jogszabályi 
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változások érintik a Szabálysértési Iroda működését, és hogy fog pontosan ennek a működése 
átalakulni. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Jegyző asszony válaszol, parancsoljon.

Rimán Edina
Köszönöm  szépen,  Polgármester  úr.  Április  4-i  képviselő-testületi,  tehát  a  következő 
képviselő-testületi ülésre tervezzük ennek a döntésnek az előterjesztését, ezt ugye jövő hét 
kedden már meghívóként meg fogja kapni a Képviselő-testület. Köszönöm szépen. 

Dr. Kocsis Máté
Napirend  vitája  zajlik.  Kérdések,  hozzászólások.  Vitát  lezárom.  Az  alpontokkal  együtt  6 
pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak. 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
110/2012. (III. 22.) 12 IGEN 0  NEM   3 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2012. április 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:
a) új önálló irodát hoz létre Szervezési és Ügyviteli Iroda elnevezéssel, ezzel egyidejűleg 

a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály elnevezésű szervezeti egységet megszünteti 
azzal, hogy a szervezési csoport, az ügyviteli csoport a továbbiakban a Szervezési és 
Ügyviteli Irodához, az üzemeltetési csoport a Jegyzői Kabinethez kerül, a Szervezési 
és Üzemeltetési Ügyosztály kézbesítő csoportot megszünteti.

b) a Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának corvin csoportját megszünteti.

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2012. április 15. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:

a Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Irodájának elnevezését Hatósági Iroda elnevezésre 
változtatja.

3. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok közül 2012. április 01. napjától határozatlan 
időre  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálatot  bízza  meg  az  alábbi  feladatok 
ellátásával:

a.) parki vízórák felügyelete, ügyintézése,

b.) köztisztasági panaszok ügyintézése,

c.) közterületi illegális kommunális hulladék elszállíttatásának bonyolítása,

d.) kisállat tetem elszállításának ügyintézése,

e.) közterületen  bekövetkezett  úthibák  és  sorfák  által  keletkezett  lakossági  kárigények 
ügyintézése.
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4. a.) A határozat 3 a.) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadási 11402 cím dologi 
előirányzatát  1.500,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  11108-02  cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  belülre,  ezen  belül  saját  költségvetési 
szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

b.)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások,  saját 
költségvetési  szerv  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  a  kiadási 
dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli.

c.) A határozat 3 c.) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadási 11403 cím dologi 
előirányzatát  7.500,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  11108-02  cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  belülre,  ezen  belül  saját  költségvetési 
szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

d.)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások,  saját 
költségvetési  szerv  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  a  kiadási 
dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal megemeli.

e.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet módosításánál a 4. a.)-d.) 
pontokban foglaltakat vegye figyelembe.

5. A Fővárosi  Közterület  Fenntartó  Zrt-vel  a  kerület  közterületein  illegálisan  kihelyezett 
kommunális  hulladék (vegyes  szemét)  elszállítására  határozatlan  időtartamra  megkötött 
szerződést 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.

6. Felkéri  a jegyzőt a határozatban foglaltak szerint a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére,  a  feladatok  átadására,  valamint  gondoskodjon  a  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának a módosításáról.

Felelős: 1-3., 6. pont esetében jegyző, 4-5. pont esetében polgármester 
Határidő: 1., 3., 4. pont esetében 2012. április 01., 

2. pont esetében 2012. április 15., 
5., 6. pont esetében 2012. április 30.

Dr. Kocsis Máté
12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett a Képviselő-testület elfogadta. A 3 §-ból álló rendelet 
szintén minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2012. (III. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 19/2009. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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Dr. Kocsis Máté
14 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

Napirend 7/3. pontja
Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Egry Attila – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztők  részéről  nincs  szóbeli 
kiegészítés. Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. 
A 4 pontból álló határozat minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
111/2012. (III. 22.) 15 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. 100.000  Ft,-  összegű  egyszeri,  vissza  nem  térítendő,  támogatási  szerződést  köt  a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, mely összeget a támogatott 
kizárólag az Urbanisztikai Tanszéke által 2012. április 16. és 21. között megrendezésre 
kerülő Francia,  Közép- és Kelet-európai Építésziskolák Hálózatának (REA: Réseau 
des Écoles d’Architecture) XVI. Találkozójára fordíthat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 16.

2. felkéri a polgármester a határozat 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 26.

3. az 1. pontban foglalt támogatás költségvetési előirányzatát az alpolgármesteri keretből 
biztosítja,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és 
céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-
tal  csökkenti  és  a  11105  cím  működési  célú  támogatásértékű  kiadás  előirányzatát 
ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 22.
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4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

A Képviselő-testület  név  szerinti  szavazási  listáit  a  jegyzőkönyv  3.  számú melléklete 
tartalmazza. 
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Tájékoztatók

Tájékoztató  a  NEFMI-vel  kötött  támogatási  szerződésben,  a  LÉLEK-
Programhoz kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs. A napirendi pont vitáját megnyitom. Vitát lezárom. Szavazni nem 
szükséges róla.

• Tájékoztató  a  Képviselő-testület  által  megszabott  határidőben  el  nem 
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről. A napirendi pont vitáját megnyitom. Vitát 
lezárom.  Napirendjeink  végére  értünk.  Ülésünk  végén  SZMSZ  20.  §-nak  (1)  bekezdése 
alapján  a  képviselő  a  Testületi  ülésen  a  polgármesterhez,  az  alpolgármesterekhez,  a 
jegyzőhöz, a bizottságok elnökeihez bármely önkormányzati ügyben kérdést intézhet.  Első 
ilyen Pintér Attila képviselő urat illeti, parancsoljon.

Képviselői kérdések:

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Az előző testületi ülésen, amikor szó volt a két 
iskola  összevonásról,  én  felvetettem,  hogy  ez  azért  lett  ilyen  sürgős,  mert  a  központi 
kormányzat el fogja vinni az iskolákat, vele együtt az iskolaépületeket is. Ebben az esetben, 
ha összevonjuk az iskolákat, akkor legalább az iskolaépület megmaradna. Ön akkor erre azt 
válaszolta, hogy: (idézem) „Jelen állás szerint, a jelen koncepció szerint – ami ugyan még 
kiforratlan  –  ebben  igaza  van  és  nyilván  ezen  fog  Ön  is  csimpaszkodni,  mint  ahogy  a 
párttársai  teszik  a  Parlamentben,  az  állam  az  önkormányzati  intézmények  átvételekor  az 
önkormányzati  tulajdonú épületek tulajdonjogát  nem akarja  megszerezni.”  Ehhez képest  a 
Józsefvárosi  Újság  legutolsó  számában  volt  egy cikk,  hogy Ön  előadást  tartott  a  Trefort 
Gyakorlóiskolában az Ötv-ről. Idézném a szavait: „Természetesen pl. előfordulhat, hogy egy 
iskola több tízmillió forintot költött a felújításokra, amelyhez hitelt is vett fel. Ott az állam 
nemcsak az intézményt és az épületet veszi át, hanem a velejáró hitelt is.” Tehát ezek szerint 
az állam mégis csak elveszi az épületeket, eszerint a véleménye szerint. Akkor most melyik a 
helytálló?

Dr. Kocsis Máté
Egyrészt  ez  egy  pontatlan  idézet,  ráadásul  ez  egy  olyan  mondatban  hangzott  el,  hogy 
vagylagosan, és éppen arról beszéltem, hogy a koncepció nem kiforrott, és az egyik verzió 
szerint – amit én ma tudok, amit Önnek is mondtam a testületi ülésen – az az, hogy az állam 
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az  épületek tulajdonjogát  nem óhajtja  „megkaparintani”,  ahogy Ön fogalmazott,  de  én is, 
ahogy Pintér Attila összesből jó vagyok, tehát idézni tudunk egymástól. És ott, az Ön által 
olvasott cikkben – én nem olvastam ezt a cikket – nem pontatlan, mert mondtam ilyet, de 
vagylagosan, mondtam, hogy vagy ez lesz, vagy az lesz, de amit a múlt testületi ülésen Önnek 
válaszoltam, ma is inkább azt tartanám fönt. Jelen információim szerint az önkormányzati 
épületek  tulajdonjogát  nem érinti  az  állami  feladatátvállalás.  Dr.  Révész  Márta  képviselő 
asszonyt illeti a szó.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Szeretnék kérdezni a JÓFIÚK-ról. Azt szeretném kérdezni, hogy az 
interneten – én legalábbis internetes sajtóban - találkoztam olyan hírekkel, hogy volt közöttük 
olyan, akinek a vérében kábítószert találtak, van közöttük olyan is aki, büntetett előéletű stb… 
Van olyan információ, amit tudhatunk erről bővebben, mert bennünket is kérdeznek, tehát mi 
az akkor, amit ezzel kapcsolatban tudhatunk? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Kettő sajtó, internetes sajtófelület foglalkozott a héten ezzel, a hvg.hu és a hir24. A hir24 
cikkéből idézett most Ön. Az a cikk levételre került, mert valótlan állításokat fogalmaztak 
meg benne. Van, a hvg.hu-s cikkben olvashatók, azok felelnek meg a valóságnak. A jelen 
tudásom szerint, olyan ember van a biztonsági szolgálatnál, aki volt büntetett előéletű, de már 
évekkel  ezelőtt  mentesült  a  következmények  alól.  Jelen  tudásom  szerint  -  még  egyszer 
mondom, csak a saját munkavállalóinktól tudunk információt szerezni – nincs olyan, akivel 
szemben  kábítószerrel  való  visszaélés  alapos  gyanújával  eljárás  folyna.  A hvg.hu-nak  én 
éppen azt nyilatkoztam, hogy amennyiben van, akkor természetesen a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket  szerintem  az  intézmény  vezetője  meg  fogja  tenni.  A  hir24  hírportálon 
megjelent  cikk  jó  néhány pontja  nem volt  igaz,  eszerint  nem bűncselekmény gyanújával 
állították elő a Szolgálat néhány tagját, nem történt olyan, hogy viperát, vagy egyéb – minek 
nevezzük ezeket  –  ilyen  harci  eszközt  foglaltak  volna  le.  Nem történt  vizeletvizsgálat  az 
önkormányzat egyetlen dolgozójánál sem. Egyébként a rendőrség tájékoztatása alapján sem. 
Én egyébként ezt az egész hírverést, főleg abból a részből, amiből Ön idéz, a sajtó slendrián 
munkájának  tudom  be.  Természetesen  fenntartom  azt  a  mondatomat,  hogy  amennyiben 
kiderül kétséget kizáróan, hogy valamely önkormányzati dolgozóval szemben büntető eljárás 
folyik,  vagy  akár  csak  nyomozás,  vagy  gyanúsítotti  minőségében  van  az  Önkormányzat 
apparátusán,  vagy  intézményein,  vagy  cégein  belül,  akkor  a  szükséges  munkáltatói 
intézkedéseket remélem, a munkáltatójuk meg fogja tenni. Jelen tudásom szerint, ez nincs így. 
És amit azon a portálon olvasott, az természetesen javításra került, az új cikkben már nem 
olvashat ilyeneket. Az új cikk azzal a címmel jelent meg, hogy „Mégsem olyan rosszfiúk a 
JÓFIÚK.” Ez gondolom már elég beszédes. Itt egy némineműleg blankolt és félretájékoztatott 
lejáratú kampányt vélek a háttérben. Ettől függetlenül a belső rendre a legmesszebbmenőkig 
ügyelni fogunk és nem megengedhető, ha tán egy is bebizonyosodik ebből, de jelenleg nincs 
így. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Én pedig a múltkori ügynöktörvénnyel kapcsolatos kérdésemre szeretnék 
visszatérni. És igen, a Kocsis Máté összesből is lesznek benne idézetek. Én tudom, hogy a 
FIDESZ megpróbált  ebben az  ügynöktörvényes  törvényjavaslatban  hibát  találni,  és  azt  is 
tudom, hogy ez nem sikerült.  Igenis külön foglalkozik a javaslat  a nemzetbiztonsággal,  a 
személyiségi jogokkal, és ha sikerült volna hibát találni, akkor nem az agyonhallgatást és a 
csendben leszavazást választották volna a Parlamentben, amikor tárgyalásra került. És azt is, 
emlékszem,  hogy  hányszor  előfordult,  hogy  a  Parlament  bizottságaiban  olvasás  nélkül, 
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reflexből leszavazták az ellenzéki módosító javaslatokat. És aztán, amikor véletlenül valaki 
elolvasta és mégis jónak találta, akkor utána saját néven előterjesztették később. És arra is 
emlékszem,  amikor  december 19-én Kocsis  Máté  leszavazta  a  saját  módosító  javaslatát  a 
nemzeti  vagyonról  szóló  törvényhez.  Polgármester  úr,  sikerült  Önnek  és  Lázár  János 
frakcióvezető úrnak a Gyurcsány-korszakot egy újabb dimenzióban utolérnie. Ott fordult elő 
utoljára, hogy egy embert nem a saját javaslatai, eszméi, érdemei, hanem a családja alapján 
ítéltek  meg.  Akkor  ez  Pokorni  Zoltánnal  történt  meg,  most  meg  Schiffer  Andrással.  Azt 
gondolom,  hogy  ezért  is  tart  itt  ez  az  ország,  ahol  tart.  Egymás  gondolatainak  a 
semmibevétele,  az  arrogancia  csúcsa  az  úgynevezett  „nemzeti  együttműködés”  jegyében, 
amikor azt nézik, hogy ki adja be a javaslatot és nem azt, hogy mennyire hasznos ez az ország 
számára.  Én  szeretnék  emlékeztetni  a  képviselők  esküjének  egyik  pontjára,  miszerint: 
„Munkám során,  választóim akaratához és  megbízatásomhoz híven,  lelkiismeretesen járok 
el.” Azt  szeretném kérdezni,  hogy milyen lelkiismeretes eljárás az,  ahol  a törvénytervezet 
tartalma helyett, annak a beterjesztőjét nézik. Idézném még Szájer Józsefet is a Bauer Sándor 
szobor avatásáról: „A hamisítás, az igazságért való küzdelem nem ért véget.” Én úgy látom, 
úgy látszik számomra, hogy ez igaz az ügynökakták kérdésére is. Közben előkerült megoldási 
javaslatuk csak a további halogatásáról szól, e tárgyban egy törvényt idéznék. Kivételesen 
nem  olyat,  amelyet  az  Országgyűlés  hozott,  hanem  Murphy  egyik  törvényét.  „  Ha  egy 
probléma megoldását el akarod odázni, hozz létre szakértő bizottságot!” Tisztelt Polgármester 
úr, azt mondta az előző ülésen, idézem: „Természetesen a múlttal való szembenézésnek én is 
híve vagyok, csak nem ebben a formában és nem Schiffer András előterjesztésére. Majd ha 
más  ezzel  a  javaslattal  előjön,  akkor  szívesen  fogom támogatni,  Ő  ne!”  Továbbá  azt  is 
mondta, hogy: „Maximálisan támogatnék egy ilyen tartalmú javaslatot.” Ennek szellemében 
lehetőséget szeretnék nyújtani arra, hogy egyébként egy ilyen faék egyszerűségű javaslatot a 
Parlament  mégiscsak  elfogadhassa,  immáron  Schiffer  András  Önt,  Önöket  terhelő  neve 
nélkül. A javaslatot átírtuk Kocsis Máté nevére. Ezt most tisztelettel átadom, mindössze alá 
kell  írni  és  benyújtani  az  Országgyűlésben.  A diktatúra titkai  nem lehetnek a  demokrácia 
titkai. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Maradjon a helyén Képviselő úr,  ne bohóckodjon, majd mindjárt  válaszolok,  akkor rájön, 
hogy nem kell idehoznia azt a papírt! Köszönjük a felolvasását egyébként, nyilván Schiffer úr 
írta. Kezdjük sorra, üljön le! Tényleg jobban jár, ha leül, foglaljon helyet, mert még a végén 
elájul.  Kezdjük  mindjárt  az  elején,  hogy  „hozzunk  létre  bizottságot”  értsem  úgy,  hogy 
szüntessünk  meg  az  önkormányzatban  működő  bizottságokat  is,  mert  az  biztos  egy  ügy 
halálát jelenti. A másik az, hogy nyilván az azért rossz hogy Ön korábban nem volt ebben a 
kerületben,  mert  emlékezne rá és nem olvastatnának fel  ilyet  Önökkel,  vagy Önnel,  hogy 
melyik családtagról mit gondolunk, mert pont az Ön pártja volt az, aki kikezdte az én apámat 
amiatt, hogy MIÉP-es önkormányzati képviselő volt. Finoman szólva Önt belevitték most az 
erdőbe csúnyán, mert én ezt fogom Öntől idézgetni, hogy „egymás családját nem bántjuk”, 
mondja  az  LMP,  aki  egyébként  2  és  fél  évvel  korábban  jó  apámat  kivadászta  és  valami 
bűnszervezet  tagjaként  állította  be  akképpen,  hogy  tagja  volt  és  jelöltje  volt,  itt  a  VIII. 
kerültben – amikor még Ön itt sem volt ’98-ban – a MIÉP-nek. Tehát, 1-0 ide. Kettő, továbbra 
is fönntartom, hogy nem szerencsés, hogy Schiffer András terjeszti ezt be, de ha megtanulta 
volna tisztességesen a Kocsis Máté összest, akkor pontosan tudná, hogy én nem mondtam el a 
múltkori  ülésen  és  azzal  zártam le  a  múltkori  mondandómat,  hogy  „jobb,  ha  erről  nem 
beszélünk, hogy miért”. Én nem ejtettem ki Schiffer András családjának a nevét a számon. 
Engem egyébként, olvasva a Népszabadság hétfői Schiffer Andrással készült cikkét, ahol mint 
egy fölfuvalkodott dühös kisbéka, úgy nyilatkozik a világról és a világgal folytatott harcáról, 
abban engem „letalpnyalóz”, ami mondjuk vezető politikusnál szerintem nem illendő, de nem 
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az én politikai megítélésemen ront. Akkor üzenek neki még egyet, nyilvánvalóan azért, mert a 
múltkoriról is tájékoztatta. Én sokkal jobban várom azt a napot, gondolatjelben jegyzem meg, 
nem szeretnék Schiffer András családjával foglalkozni, mert arról ő nem tehet, hogy ki volt a 
nagyapja, beszéljünk arról, hogy ki Schiffer András. Ezt mondja meg neki, ezt üzenem. Most 
a következő heti  Népszabadságban azt magyarázza meg, hogy ő maga kicsoda,  és ha van 
némi önkontroll benne, akkor elhagyja a magyar közéletet és akkor nem a nagyszülőkről, nem 
a  dédszülőkről,  hanem  róla  beszélünk.  Az  e  heti  frakcióülésen  ezeket  a  kérdéseket 
megvitattuk, hoztunk egy döntést, mindenki elmondta az álláspontját hétfőn az ügynök üggyel 
kapcsolatban és arra az eredményre jutottunk, hogy ezt nem politikai pártoknak, nem egy 
személynek kell  felkarolnia,  hanem össztársadalmi,  széles körben érintett  problémáról van 
szó.  Az  én  családomban  nem  volt  ügynök,  Képviselő  úr!  Ekképpen  fönntartom  azt  a 
mondatomat is, amit a múlt héten elmondtam, hogy érdekelt vagyok a múlt tisztázásában, 
nincs semmi takargatnivalóm, csak a módszerét és a személyt nem tartottuk megfelelőnek. 
Egyébként mi sose mondtuk, hogy Schiffer képviselő úr javaslata hibátlan, tehát ott meg egy 
finoman  szólva  csúsztatott.  Rengeteg  hiba  van  Schiffer  képviselő  úr  javaslatában, 
szakmaiatlan és egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottságában helyet kapó személyek sokkal 
hitelesebben tudják majd ezt a munkát elvégezni, mint azt a fajta kapkodást, amit Önök és 
Schiffer  András  politikai  mosakodásból  igyekeztek  az  országra  ráerőltetni  és  politikai 
kommunikációval leönteni. A nemzeti vagyonról szóló törvénynél egy olyan javaslatot tettem, 
amelynek a hatékonytalanságáról meggyőztek. Ebből olvassa ki Képviselő úr, hogy létezik a 
világon önkontroll, amit Önök nem ismernek. Ha rossz javaslatot teszek, akkor nem fogom 
elfogadni  a  jövőben  sem.  Visszavonásra  a  Parlament  rendje  szerint  nem volt  akkor  már 
módom, egyet tehettem a belátásom igazolásaképpen, hogy én is ellene szavaztam. Javaslom 
Önöknek is  az önkontroll  technikájának különböző elsajátítását,  nem ördögtől való dolog. 
Egyéb felvetéseire nem óhajtok jelen pillanatban reagálni, Képviselő úr. Átadja-e még nekem 
azt a dokumentumot? Nagyon jó. Jó döntés, Képviselő úr. Adja ide.

Kérdések. Nekem lenne egy, a Képviselő-testület tagjait megilleti a kérdezés joga. Tekintettel 
arra,  hogy  a  napirendről  sokadszorra  levettük  a  szocialista  képviselő  felebarátainknak  a 
javaslatát,  merthogy ők  arra  tesznek  javaslatot  nekünk,  hogy a  guberálást  tiltó  rendeletet 
vonjuk  vissza,  mert  december  28-án  az  Alkotmánybíróság  már  a  kaposvári  verzióját 
megsemmisítette és nehogy a kerület is Kaposvár sorsára jusson, amelyben – hogy mondjam - 
mi is alkotmánybírósági feddés alá kerülhetünk. Tehát így tudnám summázni ezt. Jeleztük 
többször,  hogy  tekintettel  az  új  szabálysértési  törvényre  is  vonatkozó  jogszabályokra,  a 
következő ülésünkön szükséges lesz valamennyi önkormányzati szabálysértési rendeletünket 
hatályon kívül helyezni, illetve arról dönteni. És én azt gondoltam, hogy értelmes emberek 
lévén ezt föl is fogták az előterjesztők, azzal együtt, hogy elvi vita még mindig van köztünk, 
hogy mi sérti jobban az emberi méltóságot. Én mai napig fönntartom, hogy maga a kukázás 
jobban sérti az emberi méltóságot, mint annak a tiltása, de tán ez a vita már nem aktuális,  
hiszen törvény alapján valamennyi  önkormányzatnak, valamennyi  szabálysértési  rendeletét 
hatályon kívül  helyezni.  Mindebben nem is  lenne baj,  mígnem a Népszava egyik  fizetett 
izgulója  azt  írta  a  héten  a  „Gubera”  című cikkében,  hogy:  „Józsefváros  Önkormányzata, 
amelynek új címere van, az eddigi pajzsra korona és szárnyas oroszlán került...” Tájékoztatom 
a Képviselő-testület tagjait, hogy nincs szárnya az oroszlánnak a címerben és nem az eddigi 
pajzsra  került,  mert  a  pajzs  is  teljesen  megváltozott,  az  egyik  legnagyobb  hibája  a 
címerünknek a pajzs alakja volt. Folytatom: „…holnap délután rendkívüli ülést tart” Nyilván 
Scipiades Erzsébet tisztában van az önkormányzat működési rendjével és azt írja, hogy: „A 
parányi  3  tagú  MSZP-s  csoport  harmadszor  próbálkozik  avval,  hogy a  Képviselő-testület 
helyezze hatályon kívül a guberálást tiltó s szankcionáló rendeletét. Javaslatukban arra hívják 
fel  a  figyelmet,  hogy  az  Alkotmánybíróság  már  december  28-án  alkotmányellenesnek 

52



nyilvánította a kaposvári önkormányzat kukázást tiltó rendeletét, a guberálást szabálysértéssé 
minősítését, a mélyszegénységben élők stigmatizálását. A 3 tagú csoport a polgármestert és a 
tisztelt képviselőtársakat holnap arra kéri,  ne tegyék ki hasonló megítélésnek Józsefvárost. 
Elképzelhető,  hogy sikerrel  járnak.” Ez finoman szólva is  elképzelhető,  mert a következő 
ülésünkön, ismétlem, vissza kell vonnunk az összeset. De hát nyilván ennek a diadalnak meg 
kellett ágyazni a Népszavában, folytatván: „… már csak azért is, mert a Kormány számos 
ponton  módosítaná  az  új  szabálysértési  törvényt.”  Itt  van  egy  finom  beismerés:  „Nagy 
valószínűséggel a kukázás nem lesz tilalmas dolog.” Szuper. Biztassunk mindenkit továbbra is 
arra,  hogy  kukázzon.  Azt  szeretném  kérdezni,  mindenki  megnyugtatásául  és  Scipiades 
Erzsébet  megnyugtatása  végett  is  Jegyző  asszonytól,  hogy  számíthat-e  arra  Józsefváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  hogy  a  következő  ülésen  nemcsak  ezt,  hanem 
valamennyi szabálysértési  tényállásunkat hatályon kívül helyezzük a törvényi előírásoknak 
megfelelően, mit jelent ez majd a gyakorlatban az ütemezés szerint? Ha lehet kérnem, akkor 
szóban válaszoljon Jegyző asszony erre.

Rimán Edina
Köszönöm szépen,  Polgármester  úr.  A következő képviselő-testületi  ülésre  felülvizsgálatra 
kerül  az  összes,  Képviselő-testület  által  hozott  helyi  önkormányzati  rendeletben  lévő 
szabálysértési tényállások, és ezeket a jegyző megszűnő hatáskörei miatt hatályon kívül kell 
helyezni, és ezt a következő testületi ülésen terjesztjük a Képviselő-testület elé. Köszönöm 
szépen.

Dr. Kocsis Máté
Azt szeretném kérdezni,  hogy van-e még kérdése valakinek? SZMSZ 20. §-(1) bekezdése 
alapján. Amennyiben nincs, akkor megköszönöm Önöknek a mai napi munkájukat. Az ülést 
17 óra 06 perckor bezárom.

Budapest, 2012. április

Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

__________________
  Dr. Szabó Orsolya 
          aljegyző

A jegyzőkönyvet készítették:
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1/1-1/2, 6/1 napirend: Deákné Lőrincz Márta

2/1-5/3, 6/2-7/3 napirend: Vidákné Csébi Tímea
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