
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. április 05-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 5. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
112/2012. (IV. 05.) 16 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

1/2.
►

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

4/4.
►

Javaslat képzőművészeti  pályázat kiírására: a Golgota téren felállítandó 
Szent István-i kettős kereszt megvalósítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
113/2012. (IV. 05.) 15 IGEN    0 NEM    1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2012 évi civil 
szervezetekkel  betöltendő  tagságára;  2012.  évi  társasházi  pályázatok 
bírálati szempontjaira
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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2.
►

Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  informatikai  előirányzatának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző 

2. Fedezet  biztosítása  a  Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Józsefvárosi  Gyermekek  Üdültetéséért  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által 
üzemeltetett  Káptalanfüredi  Gyermek-tábor  konyha  részleges 
felújításához fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Karakas Lajos - ügyvezető

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Józsefváros  területén  működő  civil  szervezetek  helyiség  használatának 
felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke 

Zentai Oszkár – HB elnöke

2. Javaslat a 2012. évi Föld Napja rendezvény megszervezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat a Márkus Emília utca megnyitására Rákóczi út felé 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
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4.
►

Javaslat képzőművészeti  pályázat kiírására: a Golgota téren felállítandó 
Szent István-i kettős kereszt megvalósítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  új  tagjának 
kijelölésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Támogatási szerződés megkötése az Óbudai Egyetemmel
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő

Tájékoztatók

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

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

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2012 évi civil 
szervezetekkel  betöltendő  tagságára;  2012.  évi  társasházi  pályázatok 
bírálati szempontjaira
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
114/2012. (IV. 05.) 16 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1.  2012.  évre  a  Társasházi  Pályázatokat  Elbíráló  Munkacsoport  (a  továbbiakban: 
Munkacsoport) tagjai közé kijelöli 
a) a SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete részéről delegált Domokos Juliannát,
b) a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete részéről delegált Molnár Ernő Endrét.

2.  a  Munkacsoport  az  akadálymentesítés,  lakóépületek  kamerával  történő  felszerelés 
munkanemeket kivéve 2012. évben azon pályázatot benyújtó társasházak részére ítélhet 
meg visszatérítendő támogatást, amelyek:

a) a  7/2008.  (II.27.)  önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  1.-10.  pontjában  leírt 
munkanemek esetében statikai és egyéb szakhatósági szakvélemény alapján igazolják 
a felújítás szükségességét,

b) továbbra is előnyt élveznek a bírálatnál a gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt 
társasházak  és  azonnal  végrehajtandó  életveszélyes  határozattal  rendelkező 
társasházak,

c) 2012. évben – a lakóépületek kamerával történő felszerelése, valamint a vis maior eset 
kivételével  -  a  helyi  pályázat  keretében  adható  kamatmentes  kölcsön  összege 
társasházanként  30  albetétig  maximum  750.000,-  Ft,  30  albetét  felett  maximum 
1.000.000,- Ft, azzal, hogy a visszatérítendő támogatás összege nem haladhatja meg a 
beruházás összegének 50%-át,

Felelős: polgármester, TPEM elnöke
Határidő: 2012. április 05.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1/2. pontja
► Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
115/2012. (IV. 05.) 16 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  Dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  elfogadva  úgy  dönt,  hogy 
felszólalási jogot ad Salgó Lászlónak, a VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
116/2012. (IV. 05.) 14 IGEN  0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tudomásul  veszi  dr.  Szabó  Gábornak  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
intézményvezetői  és  közalkalmazotti  jogviszonyáról  történő  rendkívüli  lemondását 
2012. április 05. napi hatállyal. 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltak alapján a megszüntetéshez 
szükséges  munkáltatói  intézkedések  megtételére  és  az  ahhoz  kapcsolódó 
dokumentumok aláírására.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
intézményvezetői pályázati felhívására vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 2012. 
április 19-i ülésére terjessze elő.

4.  az  intézményvezetői  pályázat  elbírálásáig  az  intézményvezetői  feladatokat  az 
általános igazgató-helyettes látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. 2. 4. pont esetében: 2012. április 05.

3. pont esetén a képviselő-testület 2012. április 19-i ülése

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

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  informatikai  előirányzatának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
117/2012. (IV. 05.) 15 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 5 db notebook-t szerez be 1.000,0 e Ft összegben, ez alapján Polgármesteri Hivatal 
kiadás 12201-02 cím informatikai dologi előirányzatát  1.000,0 e Ft-tal csökkenti és 
ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

2. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a beszerzési eljárás lefolytatására.
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3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  foglaltakat  a  költségvetés 
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1. és 3. pont esetében polgármester, 
2. pont esetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: 1. pont 2012. március 26.
2. pont esetén a beszerzési eljárás eredményének megállapítását követően,
3. pont esetén az önkormányzat 2012. évi költségvetésének következő módosítása.

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

Napirend 2/2. pontja
Fedezet  biztosítása  a  Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
118/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltatástervezési  Koncepció  felülvizsgálatának 
fedezete érdekében a 2011. évi költségvetés 11301 cím dologi előirányzat szabad 
pénzmaradványából a feladatellátáshoz 2012. évben történő felhasználását 850,0 
eFt összegben engedélyezi.

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

Felelős: polgármester
Határidő:  1. pont esetében: 2012. április 5.
                 2. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Józsefvárosi  Gyermekek  Üdültetéséért  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által 
üzemeltetett  Káptalanfüredi  Gyermek-tábor  konyha  részleges 
felújításához fedezet biztosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Karakas Lajos – ügyvezető
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
119/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gyermekek 
Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. részére

1./ a Kft. üzemeltetésében lévő Káptalanfüredi Gyermek-tábor konyha részleges 
felújításához  az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  költségbecslés  alapján 
5 000,0 eFt-tal hozzájárul a 2011. évi szabad pénzmaradvány terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 05.

2./ az 5 000,0 eFt-ot támogatás formájában adja kizárólagosan az 1. pontban meg-
határozott  feladatra,  melynek  alapján  az  Önkormányzat  és  a  Kft.  közötti 
támogatási  szerződést  módosítja,  oly  módon,  hogy  a  támogatás  összege 
összesen 78 600,0 eFt, és a Kft. a határozat szerinti 5 000,0 eFt-ot a Kft. külön 
kezeli és külön számolja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 05.

3./ a  határozat  2.  pontja  alapján felkéri  a polgármestert  a támogatási  szerződés 
módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 05.

4./ az  energetikai  pályázatra  elkülönített  2 000,0  eFt-ot  a  Kft.  sikeres  pályázat 
esetén  biztosítja,  sikertelen  pályázat  esetén  a  Kft.  az  önkormányzat 
költségvetésébe befizeti, mint a káptalanfüredi konyha részleges felújításának 
önrészeként.

 
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője
Határidő: pályázat elbírálását követően azonnal

5./ Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatában  foglaltakat  a  2011.  évi 
pénzmaradvány  elszámolásánál,  a  szabad  pénzmaradvány  felhasználásánál 
költségvetés módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért 
Közhasznú Nonprofit Kft., Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály
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4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat  Józsefváros  területén  működő  civil  szervezetek  helyiség 
használatának felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke

Zentai Oszkár – HB elnöke

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
120/2012. (IV. 05.) 2 IGEN 13 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Révész Márta módosító indítványát,  
mely  szerint:  a  Képviselő-testület  felkéri  a  Humánszolgáltatási  Ügyosztályt,  hogy  a  
szempontrendszerben foglaltakról kérje ki a Civil Fórum véleményét.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
121/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

1. A  Képviselő-testület  kifejezi  azon  szándékát,  hogy  a  civil  szervezetek  önkormányzati 
helyiséghasználatával kapcsolatos transzparencia és az egységes feltételrendszer érvényre 
juttatása érdekében valamennyi önkormányzati  tulajdonú helyiséget bérlő civil szervezet 
bérleti  szerződését  elsősorban  közös  megegyezéssel  módosítani  kívánja,  ennek 
sikertelensége esetén fel kívánja mondani, hogy abban az alábbi szempontok kifejezésre 
jussanak:

- elsősorban  piaci  alapon  nem  vagy  nehezen  hasznosítható  helyiségek  kerüljenek 
bérbeadásra,

- együttműködési kötelezettség az alábbi területeken:

o a civil szervezet honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az 
Önkormányzatot,

o a civil  szervezet  a legalább havi rendszerességű helyiséghasználatot  igénylő 
eseményekről  (fogadó  óra,  gyűlés,  rendezvény,  tanácskozás,  stb.)  küldjön 
értesítést, meghívót az Önkormányzatnak. Az események népszerűsítésére az 
Önkormányzat  a  honlapján,  facebook  profilján  „civil  eseménynaptárt”  hoz 
létre és működtet. 

- évenkénti beszámolási kötelezettség tárgyév május 31. napjáig,

- a bérleti díj kategóriák kialakítása, szervezetek besorolása: 
a.) a mindenkori közös, illetve üzemeltetési költség
b.) a helyiség forgalmi értékének a 2%-ának az 1/12-e (nem lehet kevesebb a közös 
költségnél)
c.) a helyiség forgalmi értékének a 4%-ának az 1/12-e (nem lehet kevesebb a közös 
költségnél)
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d.) a helyiség forgalmi értékének a 6%-ának az 1/12-e (nem lehet kevesebb a közös 
költségnél)

- az „újonnan” megállapított bérleti díj nem lehet alacsonyabb a korábbi időszak bérleti 
díjánál.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  szereplő 
szempontok figyelembevételével a Polgármesteri Hivatallal közösen a Humánszolgáltatási 
Bizottság  és  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  ülésére  az  egyedi 
helyiségügyekben terjessze be döntési javaslatait.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője, jegyző
Határidő: 1. pont esetében 2012. április 05.

   2. pont esetében 2012. május 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

Napirend 4/2. pontja
Javaslat a 2012. évi Föld Napja rendezvény megszervezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
122/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2012. április 22-én a Föld Napja alkalmából önkormányzati rendezvényt tart, melynek 
keretei között közterületi nagytakarításra és faültetésre kerül sor.

2. az 1. pontban szereplő rendezvény marketing (kordonszalag, póló) költségeire nettó 
300.000,- Ft (bruttó 381.000,- Ft) összeget biztosít a 2012. évi költségvetés 12301 cím dologi 
előirányzatának terhére.

3. az idei  évi faültetési  előirányzat  terhére 125 db facsemetét  és 100 tő cserjét  kíván 
beszerezni  és  felkéri  a  polgármestert  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Közbeszerzési  és 
Beszerzési Szabályzat IX. része szerinti beszerzési eljárás lefolytatására.

4. a 3. pont szerinti beszerzés fedezetének biztosításához a környezetvédelmi és fapótlási 
céltartalék  11107-01  cím  előirányzatát  6  millió  Ft-tal  csökkenti  és  a  11402  cím  dologi 
előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli.

5. az  1.  pontban  szereplő  rendezvény  technikai  lebonyolítására  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálatot kéri fel és a felmerülő kiadások finanszírozása érdekében 1,5 
millió Ft összegű intézményi támogatást biztosít.

6. a) az 5. pontban szereplő támogatás fedezetének biztosításához a környezetvédelmi és 
fapótlási  céltartalék  11107-01  cím  előirányzatát  1,5  millió  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, 
ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát megemeli.
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b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját 
költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási dologi 
előirányzatát 1,5 millió Ft-tal megemeli.

7. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 
4. és 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: 1-4. pont, 6-7. pont esetén polgármester, 
5. pont esetén Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója

Határidő: 1-6. pont esetében 2012. április 22., 
7. pont esetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása

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

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Márkus Emília utca megnyitására Rákóczi út felé 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
123/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a Márkus Emília utca Rákóczi útra történő megnyitására és a Palotanegyed 
forgalomtechnikai  tanulmánytervében szereplő  új  útirányok kialakítására  vonatkozó 
tervezési munkálat elkészítését.

2. az 1. pont szerinti tervezési munkálatok pénzügyi fedezetéül a 11107-01 cím működési 
céltartalékon  belül  az  alpolgármesterek  saját  keretei  előirányzatát  3.000, e  Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  11601  címen  az  utak  felhalmozási  kiadás 
előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

3. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a beszerzési eljárás lefolytatására.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  pontjában  foglaltakat  a  költségvetés 
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1., 2., 4. pont esetén polgármester, 
3. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: 1., 2. pont esetén 2012. április 05.
3. pont esetén a beszerzési eljárás eredményének megállapítását követően
4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda, Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 4/4. pontja
► Javaslat képzőművészeti  pályázat kiírására: a Golgota téren felállítandó 

Szent István-i kettős kereszt megvalósítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
124/2012. (IV. 05.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéri  a  polgármestert  a  Budapest  VIII.  kerület  Golgota  téren  felállítandó  Szent 
István-i kettős kereszt megvalósítására irányuló - az előterjesztés mellékletét képező - 
meghívásos képzőművészeti pályázati kiírás aláírására és a pályázaton való részvételre 
az alábbi szobrászművészeket kéri fel:

a) Mihály Gábor
b) Szanyi Péter
c) Szabó Gábor

2. a  pályázat  zsűrijében  szakmai  szervezetként  szobrász,  építész,  művészettörténész 
szakértőkkel a Budapest Galéria vesz részt, Önkormányzat részéről a zsűritagként  

a) Sántha Péterné alpolgármestert, 
b) Dr. Ferencz Orsolya képviselőt,
c) Vörös Tamás képviselőt választja.

3. a pályázat zsűrijének javaslata alapján a nyertes pályaműről a Képviselő-testület dönt;

4. a pályázaton a nem nyertes, de a kiírásnak megfelelő dokumentációt benyújtó pályázó 
díjazására pályaművenként 100 ezer Ft-ot, összesen 200,0 e Ft-ot biztosít;

5. a Szent István-i kettős kereszt megvalósítására 3 millió Ft-ot biztosít;

6. az Önkormányzat 7/2012. (II.21.) 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 14. számú 
mellékletében a 10.000,0 e Ft általános működési tartalék előirányzatát a zárolás alól 
feloldja;

7. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az 
általános tartalék előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11202 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-
tal megemeli;

8. felkéri  a polgármestert,  hogy a költségvetési  rendelet  módosításánál  a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

9. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy a  Szent  István-i  kettős 
kereszt környezetének rendezésére beszerzési eljárást folytasson le.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont 10 munkanapon belül, 

2. pont 2012. május 31-ig, 
3-4. pont: 2012. júniusi első képviselő-testületi ülés, 
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5-8. pont 2012. június 30-ig, 
9. pont 2012. július 1.

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

5. Egyéb előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  új  tagjának 
kijelölésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
125/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjának 
és társelnökének 2012. április  06 napjától Rimán Edina helyett  Balogh István Szilvesztert 
jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 06.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Gyermekvédelmi Iroda

Napirend 5/2. pontja
Támogatási szerződés megkötése az Óbudai Egyetemmel
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
126/2012. (IV. 05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 
96/b) nyilvántartási száma: ÁHT 285467) részére vissza nem térítendő, 100.000,- Ft 
összegű támogatást  nyújt,  a  Föld Napja alkalmából  a  VIII.  kerületi  polgárok és  a 
nagyközönségnek szóló programok támogatására,
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2. az  Önkormányzat  működési  céltartalék  11107-01-es  cím,  ezen  belül  az 
alpolgármesteri  saját  keret  előirányzatát  100,0  ezer  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.

5. felkéri  a polgármestert,  hogy kezdeményezzen tárgyalást  az Óbudai Egyetemmel  a 
„Józsefvárosi” név felvételével kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. április 5.

3. pont esetében: 2012. április 13.
4. pont esetében: a költségvetés következő módosítása
5. pont esetében: 2012. május 31. 

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

Képviselői kérdések:

Kaiser József
Köszönöm szépen, Polgármester úr. A kérdésem a következő lenne a kettős kereszt ügyében a 
Kálvária téren: szeretném megkérdezni, hogy hogy halad a kettős keresztnek a jogi állása a 
Kálvária  téren?  És a  képviselőtársam megszüntette-e  azt  az esküjével  ellentétes  állapotot, 
igyekszik-e megszüntetni, ami a Kálvária téri kettős keresztről szól?

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Balogh István
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. A Mátyás térrel kapcsolatos ügyekben szeretném 
kérdezni a Hivatalt, az önkormányzatot. Több ügy is van itt, a lakossági bejelentésekről van 
szó. Némelyik a Tesco áruházzal függ össze és a köztisztasággal. Állandó probléma az ott 
lakók  részéről,  jelentés,  hogy  főleg  hétvégén  áldatlan  állapot  van  az  üzlet  előtt, 
szeméthalmok. Ha jól tudom, az áruház azért is kapott engedélyt, hogy ezt a részét az ügynek 
rendezi, ez úgy tűnik egyébként, hogy ezt a mai napig nem tette meg. Tud-e valamit lépni az 
Önkormányzat?

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. 3 kérdésem van. Az első az, hogy a Mátyás téren mikor fog a WC 
működni? Ez az első, erről már többször volt szó, tehát most megismétlem. A másik, amit 
szeretnék  kérdezni,  hogy  az  önkormányzat  területén  elkezdődtek  a  felfestések,  tehát  a 
parkolóhelyek  felfestése.  Viszont  a  Rákóczi  téri  Csarnok  mellett  a  Dériben  nincsenek 
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fölfestve ezek a sávok, ami azért probléma, mert megváltozott az egész utcának a szerkezete – 
Déri,  a  Rákóczi  téri  Csarnok  mellett  –  és  most  balesetveszélyes  az  az  állapot,  ami  van, 
merthogy megváltozott, de még a régi módon állnak be az autók és ebből előbb-utóbb baj 
lesz.  Tehát,  mikor  számíthatunk  arra,  hogy ott  is  ez fel  lesz festve?  Ez a  második.  És  a 
harmadik pedig a következő, a józsefvárosi lakosokat telefonon, sőt még mobiltelefonon is, 
egy  cég  –  legalábbis  én  azt  hiszem,  hogy  egy  cég  –  hívja  azzal,  hogy  Józsefvárosban 
egészségügyi  felmérést  végeznek.  Engem kétszer  hívtak  fel  személyesen,  de  amikor  nem 
vagyok  otthon,  akkor  a  férjemet  hívják.  Egészségügyi  felmérést  végeznek  szerdától-
szombatig, egy olyan berendezéssel – általános egészségügyi felmérést végeznek – ami egy 
rézcső, ami hozzá van kapcsolva egy komputerhez,  és ez olyan tökéletes,  hogy meg tudja 
mondani a vér összetételét és nem tudom még micsodát. Én megpróbáltam belőlük kiszedni, 
hogy van-e valami kapcsolatuk a JESZ-hez, vagy kiktől kaptak engedélyt, vagy mit csinálnak, 
de erre aztán azonnal befejeződött a beszélgetés. Erről van-e valami információnk? Szerdától-
szombatig hirdetik magukat és keresik a józsefvárosiakat. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Az első kérdésre helyben Szép Péter irodavezető úr válaszol, a másodikra a most betoppanó 
Biál  Csaba  igazgató  úr  fog  válaszolni,  a  harmadikra  pedig  Koroknai  főigazgató  úr  fog 
válaszolni Képviselő asszony kérdésére. Irodavezető úr, parancsoljon.

Szép Péter
Köszönöm a  szót,  Polgármester  úr.  Jelenleg  tárgyalások  folytak  a  Fővárosi  Csatornázási 
Művekkel a Teleki téren jelenleg még álló illemhellyel kapcsolatban és arra az álláspontra 
jutottunk, és az április  19-ei testületi  ülésre hozunk egy előterjesztést,  melyben rendezzük 
annak az illemhelynek a helyzetét is és cserébe kötünk egy üzemeltetési szerződést a Mátyás 
téri illemhelyre egy 25 éves időtartamra és ennek keretében a Fővárosi Csatornázási Művek 
meg fogja kezdeni az illemhelynek az üzemeltetését. Köszönöm a szót.

Dr. Kocsis Máté
Várhatóan már 2 hónap múlva igénybe lehet venni. Biál Csaba igazgató úrnak adom meg a 
szót, az azóta megismert kettes kérdés megválaszolására.

Biál Csaba
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Egyeztettünk az előzményekről, a Hivatal, ugye ott lévén 
volt egy felújítás a 4-es metróval kapcsolatban, a forgalomtechnikai terv az megszületett rá. A 
DBR, mint kivitelező azt mondja, és azt vallja, hogy a tábla elegendő hozzá, a felfestés az 
nem szükséges. Ebben egyébként teljes mértékben igaza van. Viszont ott a jelenleg kialakult 
parkolási  szokások nem túl  kedvezőek,  nem túl  szerencsések,  ezért  kellene  megfordítani. 
Most  azzal,  hogy  néhány  nap  alatt  sikerült  az  új  díjfizető  zónát  felfestenünk,  arra  a 
következtetésre  jutottunk,  hogy ott  az  a  helyzet  az tarthatatlan.  Erről  már  szólt  a kerületi 
Kapitányság is, mi is azt látjuk, hogy mindenképpen szerencsés volna ott megfordítani, illetve 
a jelenlegi forgalomtechnikai terveknek megfelelően rendezni a helyzetet. A hétvégén azzal, 
hogy hosszú hétvége lesz, valószínűleg kevesebb lesz az ott lévő autó, fel fogjuk festetni, 
megpróbáljuk  kiüríteni,  és  utána,  ha  kell,  akkor  élő  erővel  próbáljuk  átirányítani  és 
hozzászoktatni az embereket az új rendhez. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő asszony 3. kérdésére Koroknai főigazgató úr fog válaszolni. Tekintettel arra, hogy 
Főigazgató úr, ha jól látom, nincs jelen, Képviselő asszony 15 napon belül írásban érdemi 
választ kap, azzal együtt, hogy a Hivatal tudomása szerint nincs semmilyen kapcsolatban a 
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Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal az Ön által emlegetett, vagy felhozott, vagy kérdezett 
egészségügyi felmérő cég, de 15 napon belül választ kap a Képviselő asszony. 

A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Jakabfy Tamás
Köszönöm  szépen.  Itt  a  Rákóczi  téri  Vásárcsarnok  forgalomtechnikájával  kapcsolatban 
Révész Márta kérdésére szeretném azt elmondani, de igenis ott a Német utca és a Víg utca 
között is fel van festve parkolóhely. Viszont egy olyan ostoba módon van felfestve, hogy egy 
utcasarkon belül az eleje… ezt, amikor a Rákóczi téri felújítást,  tehát a Rákóczi tér körüli 
utakat átadták, ezt akkor festették föl, hogy egy utcasarkon belül félig járdával párhuzamos 
parkolás van felfestve és utána pedig fűrészfog-szerű parkolás van felfestve. Azt hiszem én 
tavaly  decemberben,  vagy  idén  januárban  kérdeztem  ezt  meg  a  Városgazdálkodási  és 
Pénzügyi  Bizottság ülésén,  hogy tegyünk már ott  rendet.  Viszont,  akkor én azt szeretném 
kérdezni, hogy lehetőség van-e arra, hogy ezt a parkolási rendet, ami fel van festve, de mindig 
ráparkolnak az autók,  nem látható  az  autóktól  ez a  felfestés,  hogy ezt  a  parkolási  rendet 
módosítsuk  úgy,  hogy  végig  a  Német  utca  és  a  Víg  utca  között  járdával  párhuzamos 
parkolásra legyen lehetőség a Vásárcsarnokkal szemközti oldalon. Köszönöm szépen.

Biál Csaba
Köszönöm  a  szót,  Polgármester  úr.  Minden  megoldható,  amennyiben  a  Fővárosi 
Forgalomtechnika  hajlandó  arra,  hogy  szakmai  indokok  alapján  változtasson  a  kialakult 
helyzeten. A nagy probléma az az, hogy a Fővárosi Forgalomtechnika jelen pillanatban az 
egész BKK-val egy teljes átszervezésen megy keresztül, elég sűrűn változnak az ott dolgozó 
szakemberek és igazából nem nagyon adják át egymásnak azt, hogy hol tartanak bizonyos 
ügyek. Kezdeményezni lehet, tehát minden megoldható. 

A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály

Dr. Révész Márta
Elnézést,  én  azért  morfondíroztam,  hogy  illik-e  még  egyszer  megszólalni;  csak  az  előző 
válasz alapján szeretném kérdezni, hogy nem kéne azt megfontolnunk, hogy abban az esetben, 
hogyha a jó Isten tudja, hogy milyen cég próbálja a józsefvárosiakat általános egészségügyi 
szűrésre rávenni, hogy nem kéne – ha ez kiderül – a józsefvárosi honlapon csak csupán annyit 
megjelentetni,  hogy  ezek  nem a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálattal  egyeztetve,  vagy 
hozzájuk  tartozóan  végzik  vagy  ajánlják  ezt  a  felmérést.  Tehát  nyilván  az  alapján,  ha 
utánanéztünk és tudjuk, hogy ki kapott és mire az Orczy-kertben lehetőséget.

Dr. Kocsis Máté
Megvizsgáljuk ezt, ehhez ismerni kellene a pontos szöveget, amivel megkeresik a józsefvárosi 
lakosokat akár telefonon, akár személyesen. Itt két dolog ütközhet egymással. Egyrészt egy 
piaci cég működésébe szerintem semmi módon ne szóljunk bele, ez ütközik azzal az elvvel, 
viszont aggályként felmerül mindannyiunkban, hogy nem öltöztették-e ezt mind józsefvárosi, 
netán önkormányzati gúnyába? Főigazgató úr, a legjobbkor. Szeretnénk megkérdezni, hogy, 
Révész Márta képviselő asszony feltett egy kérdést, mely arról szólt, egy cég, egy piaci cég 
egészségügyi szűrővizsgálatot hirdet a józsefvárosiak számára telefonon és talán személyesen 
is  olykor.  Van-e  tudomása  erről  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálatnak,  illetve  tud-e 
egyáltalán  erről?  A  Képviselő  asszony  még  hozzátette  azt  is,  hogy  egy  ilyen  hosszú 
fémpálcával vérösszetételt  állapítanak meg. Rézcsővel,  bocsánat.  Az elmondás alapján van 
egy ilyen kuruzslás-érzése a Képviselő-testületnek, és a Hivatal nem tudott róla, hogy van-e a 
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Józsefvárosi Egészségügyi  Szolgálatnak ehhez köze és állította,  hogy nincs, de szeretnénk 
Öntől is választ kapni. Parancsoljon, Főigazgató úr.

Dr. Koroknai András
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Nem tudok róla egyébként, erről a szűrésről. Én 
rézcsőről sem nagyon tudok, tehát szakmailag nehezen megmagyarázható ez a rézcső, bár hát 
a  paramedicinális  vonala  az  egészségügynek  az  egyre  jobban  erősödik,  de  hát  nincs 
tudomásunk róla. 

A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2012. április 

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

__________________

Dr. Szabó Orsolya 

       aljegyző
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A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Vidákné Csébi Tímea

Szervezési Csoport - ügyintéző
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