
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 17-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 8. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
165/2012. (V.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

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

2/2.
►

Javaslat  a  Corvin  Sétány  Programmal  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3/3.
►

Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  költségvetésének 
módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Antal Zalán – mb. igazgató

3/4.
►

Márkus  Emília  utca  megnyitásával  kapcsolatos  tervezési  munkálatokra 
kiírt beszerzési eljárás pénzügyi fedezetének módosítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5/2.
►

Javaslat a Baptista Szeretetszolgálat támogatására a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 
számú bűnmegelőzési pályázaton való részvételhez
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

5/3.
►

A Losonci  Téri  Általános  Iskola  TÁMOP-3.4.1.B-11/1.  pályázaton  való 
részvételének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
166/2012. (V.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:



1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a 2011. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett 
intézkedésekről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

2. Javaslat fedezet biztosítására a Józsefváros 2011. évéről szóló „Beszámoló 
2011” című kiadvány előállításához
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Magdolna  Negyed  Program  II.  /  Támogatási  Szerződés  10.  számú 
módosításának aláírása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csete Zoltán Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2.
►

Javaslat  a  Corvin  Sétány  Programmal  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat Camus mellszobor és Zórád Ernő emléktábla elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat  a  Golgota  tér  rendezési  koncepciójával  összefüggő  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Vörös Tamás – képviselő
dr. Ferencz Orsolya - képviselő

3.
►

Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  költségvetésének 
módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Antal Zalán – mb. igazgató



4.
►

Márkus  Emília  utca  megnyitásával  kapcsolatos  tervezési  munkálatokra 
kiírt beszerzési eljárás pénzügyi fedezetének módosítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Átfogó  értékelés  Budapest  Józsefváros  Önkormányzat  2011.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

5. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú bűnmegelőzési pályázaton való 
részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2.
►

Javaslat a Baptista Szeretetszolgálat támogatására a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 
számú bűnmegelőzési pályázaton való részvételhez
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

3.
►

A Losonci  Téri  Általános  Iskola  TÁMOP-3.4.1.B-11/1.  pályázaton  való 
részvételének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

4. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartások újraszabályozására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

    5. Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.  06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Tájékoztatók

• Tájékoztató a Teleki téri piac költségeiről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

• Tájékoztató  az  Önkormányzat  devizában  fennálló  tartozásairól  az 
árfolyamváltozás következtében
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

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

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Beszámoló a 2011. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett 
intézkedésekről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
167/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a 2011. évi helyi  adóztatásról,  valamint  a hátralékok 
behajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. május 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Csoport

Napirend 1/2. pontja
Javaslat fedezet biztosítására a Józsefváros 2011. évéről szóló „Beszámoló 
2011” című kiadvány előállításához
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
168/2012. (V. 17.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
A Képviselő testület úgy dönt, hogy



1. megrendeli  a  Pharma  Press  Nyomdaipari  Kft-től  (cgj.  13-09-069570,  2094 
Nagykovácsi,  Templomkert  u.  8.)  a  „Beszámoló  2011”  című  kiadvány  nyomdai 
munkálatait az alábbi feltételek szerint:

• mennyiség: 60.000 példány

• oldalak száma: 24 

• méret: A/5 

• papírminőség: 90 grammos műnyomó

• szín: 4+4

• Kötészet: irkafűzve, méretre vágva

• ára: 15.5,- Ft/db + áfa (fuvarköltséget az ár tartalmazza)

2. megrendeli Szabó Krisztián egyéni vállalkozótól (székhely: 1037 Budapest, Bóbita u. 
4.  9/B,  egyéni  vállalkozói  nyilvántartási  száma:  22530681,  adószám:60765145141) 
70.000,- Ft +Áfa összegért a „Beszámoló 2011” című kiadvány tördelési munkálatait.

3. megrendeli  a  DMH  Magyarország  Lapterjesztő  Kft-től  (cgj. 19-09-514377,  8200 
Veszprém, Házgyári út 12.) 50.000 példányban a „Beszámoló 2011” című kiadvány 
terjesztését 1,95 Ft/db + Áfa (összesen: 123.825 Ft) összegért.

4. felkéri a polgármestert az 1-3. pont szerinti megrendelések aláírására.

5. az  1-3  pontban  foglaltak  miatt  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési 
általános és céltartalékon belül a városmarketing működési céltartalék előirányzatát 
1.393,8  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  11103  cím  kiadás  dologi 
előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pont esetén azonnal

6. pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

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

2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések



Napirend 2/1. pontja
Magdolna  Negyed  Program  II.  /  Támogatási  Szerződés  10.  számú 
módosításának aláírása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Csete Zoltán - Rév8 Zrt. mb. cégvezető



SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
169/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Támogatási Szerződés 10. számú módosítását 
és felkéri a polgármestert a Pro Régió által összeállított dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 17.

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

Napirend 2/2. pontja
► Javaslat  a  Corvin  Sétány  Programmal  kapcsolatos  döntések 

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

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
170/2012. (V. 17.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  elfogadva  úgy  dönt,  hogy  a 
„Javaslat  a  Corvin  Sétány  Programmal  kapcsolatos  döntések  meghozatalára”  című 
előterjesztést zárt ülés keretén belül tárgyalják.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
171/2012. (V. 17.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztály Gazdaságvédelmi Osztály 
II.,  mint  büntető  eljárást  lefolytató  hatóság  eljárását,  a  Corvin  Sétány  Program 
megvalósítására  vonatkozó  Kiegészített  Keretszerződés  VI/3.  pontja  szerinti  „Szerződő 
Felek  érdekkörén  kívül  felmerülő  és  a  szerződés  teljesítését  gátló  körülménynek,  vis 
maior”-nak tekinti  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy erre  vonatkozóan folytasson 
tárgyalásokat a Szerződő Felekkel.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy szakértőkkel folyamatosan elemeztesse a helyzetet a 
büntetőeljárás  alakulásának  függvényében,  és  amennyiben  a  büntető  eljárás  során  a 
jogszabályi  feltételek  fennállnak  a  polgári  jogi  igény  érvényesítésére,  tegye  meg  a 
szükséges intézkedéseket.



Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. május 17., 2. pont esetén 2012. május 17-től

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat Camus mellszobor és Zórád Ernő emléktábla elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
172/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul Zórád Ernő emléktábla elhelyezéséhez a Budapest VIII. József körút 77-79. 
számú épület utcai homlokzatán;

2. a Zórád Ernő emléktábla elhelyezéséhez 30 ezer Ft támogatást  nyújt a Zórád Ernő 
Alapítvány számára;

3. a  határozat  2.  pontjában  foglaltak  alapján  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím 
működési  általános és  céltartalék előirányzatán belül  az alpolgármesteri  saját  keret 
előirányzatát  30,0  e  Ft-tal  csökkenti,  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11105  cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  kívülre  előirányzatát  ugyan  ezen 
összeggel megemeli a Zórád Ernő Alapítvány támogatása címén.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  3.  pontjában  foglaltakat  a  költségvetés 
következő módosításánál vegye figyelembe. 

5. felkéri  a  polgármestert  a  határozat  2.  pontja  szerinti  támogatási  szerződés 
megkötésére. 

6. kifejezi azon szándékát, hogy Budapest VIII. kerület területén, Albert Camus szobor 
felállításra kerüljön, amennyiben a szoborállítás teljes költségét a kérelmező viseli;

7. felkéri a polgármestert, hogy a szobor helyszínére vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testület szeptemberi ülésére terjessze elő.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. 2. 5. 6. pont azonnal, 3-4. pont a költségvetés következő módosítása, 

7. pont a Képviselő-testület szeptemberi ülése.

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

Napirend 3/2. pontja
Javaslat  a  Golgota  tér  rendezési  koncepciójával  összefüggő  döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester



Vörös Tamás – képviselő
dr. Ferencz Orsolya - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
173/2012. (V. 17.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 124/2012.  (IV.  05.)  sz.  határozatában elfogadott  a  Golgota  téren  felállítandó Szent 
István-i kettős kereszt megvalósítására irányuló meghívásos képzőművészeti pályázat 
elbírálását  a  Képviselő-testület  2012.  októberi  első  képviselő-testületi  üléséig 
felfüggeszti. 

2. amennyiben a 2012. május 18-i beadási határidőn belül érkezik pályamű, a pályázaton 
részt vevő művészek részére engedélyezi 100e Ft/művész kifizetését.

3. felkéri  a  polgármestert  a  Golgota  tér  rekonstrukciójával  kapcsolatos  tárgyalások 
lefolytatására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglalt tárgyalások eredményéről 
a Képviselő-testületet tájékoztassa a 2012. októberi első képviselő-testületi ülésen.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 3. pont esetében 2012. május 17.

2. pont esetében 2012. május 31.
4. pont esetében a Képviselő-testület 2012. év októberi első ülése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

Napirend 3/3. pontja
► Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  költségvetésének 

módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Antal Zalán – mb. igazgató

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
174/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  110/2012.  (III.  22.)  számú  határozatának  5.  pontjában  szereplő,  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat  és  az  FKF  Zrt.  közötti,  a  kerület  közterületein  illegálisan  kihelyezett 
kommunális hulladék (vegyes szemét) elszállítására határozatlan időtartamra megkötött 
szerződés  közös  megegyezéssel  történő  felmondásának  határidejét  2012.  május  31-re 
módosítja.

Felelős: polgármester, JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: 2012. május 31.



2. a./ a Kálvária tér zöldfelületének megújítása érdekében cserjék, növények beszerzésére a 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak 954,0 e Ft-os támogatást biztosít.

b./ az Önkormányzat kiadás 11402 cím dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
egyidejűleg  a  kiadás  11108-002  cím  működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson 
belülre,  ezen belül  saját  költségvetési  szervek felügyeleti  szervi  működési  támogatása 
előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli.

c./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek  működési  felügyeleti  szervi  támogatása  előirányzatát  és  kiadás 
dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli az a./ pontban foglaltak címén.

Felelős: polgármester, JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: 2012. május 17.

3. a./  jóváhagyja,  hogy  az  informatikai  gazdálkodási  és  ügyviteli  rendszer  beszerzése 
felhalmozási előirányzata 3.500,0 e Ft-tal kerüljön kiegészítésre.

b./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80102  cím bevételi  támogatások  saját 
költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és 
a kiadás felhalmozási informatikai és ügyviteli rendszer beszerzése előirányzatát 1.000,0 
e Ft-tal csökkenti.

c./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80101  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek felhalmozási,  felújítási  felügyeleti  szervi támogatás előirányzatát 
4.500,0 e Ft-tal és a kiadás felhalmozási gazdálkodási és ügyviteli rendszer beszerzése 
előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

d./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek működési  felügyeleti  szervi  támogatás  előirányzatát  és  a  kiadás 
dologi  előirányzatán  belül  szakmai  anyagok  beszerzése  előirányzatát  3.500,0  e  Ft-tal 
csökkenti.

e./  az  Önkormányzat  11108-02  cím  kiadás  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési felügyeleti 
szervi  támogatás  előirányzatát  3.500,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  az  egyéb  felhalmozási 
kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, 
ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 17.

4. a./  a  köztisztasági  feladatokhoz  a  közterületek  állagának,  tisztaságának  megóvása 
érdekében  nagynyomású  vízmosó  berendezésre  és  az  ehhez  szükséges  kisteherautó 
szerzésére a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak 2.500,0 e Ft-ot biztosít. 

b./ az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán 
belül az általános tartalék előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 



kiadás  11108-02  cím  egyéb  felhalmozási  kiadáson  belül  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

c./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80103  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési szervek felhalmozási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és kiadás 
felhalmozás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli az a./ pontban foglaltak címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 17.

5. felkéri a költségvetési szerv megbízott igazgatóját, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat feladatainak változásai miatt érintő 2012. évi komplex költségvetés módosítását 
a június havi testületi ülésre terjessze be.

Felelős: JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület 2012. június havi első ülése

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.

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

Napirend 3/4. pontja
► Márkus  Emília  utca  megnyitásával  kapcsolatos  tervezési  munkálatokra 

kiírt beszerzési eljárás pénzügyi fedezetének módosítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
175/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. módosítja a Képviselő-testület 123/2012. (IV. 05.) határozatának 2. pontját az alábbiak 
szerint:  a Márkus Emília utca Rákóczi útra történő megnyitására és a Palotanegyed 
forgalomtechnikai  tanulmánytervében szereplő új  útirányok kialakítására vonatkozó 
tervezési  munkálat  elkészítésének  pénzügyi  fedezetéül  a  11107-01  cím  működési 
céltartalékon  belül  az  alpolgármesterek  saját  keretei  előirányzatát  3.048, e  Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  11601  címen  az  utak  felhalmozási  kiadás 
előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

2. visszavonja a Képviselő-testület 123/2012. (IV. 05.) határozatának 3. pontját.

3. a  „VIII.  kerület  Márkus  Emília  utca  Rákóczi  út  irányába  történő  megnyitásához 
kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítés és közvilágítás építés kiviteli tervek, valamint 



a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útirányok kialakítására 
vonatkozó tervek elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást  érvényesnek  és  eredményesnek  nyilvánítja,  a  beszerzési  eljárás  során  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást  tartalmazó érvényes  ajánlatot  a  Budapest 
Főváros Városépítési  Tervező Kft.  (1052 Budapest,  Városház u.  9-11.)  adta,  bruttó 
3.048.000,- Ft összegben.

4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja alapján a tervezési szerződés aláírására.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  foglaltakat  a  költségvetés 
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén 2012. május 17.

4. pont esetén 2012. május 23.
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
176/2012. (V. 17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  elfogadva  úgy  dönt,  hogy 
felszólalási  jogot  ad  Kövesdiné  Csányi  Juliannának,  a  Práter  Általános  Iskola  SZMK 
elnökhelyettesének.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
177/2012. (V. 17.) 5 IGEN 11 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos ügyrendi indítványát, mely  
szerint  a  „Javaslat  a  közoktatási  intézmények  átszervezésével  kapcsolatos  döntések  
meghozatalára” című előterjesztést napolják el.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
178/2012. (V. 17.) 10 IGEN 4 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Práter Általános Iskolát (1083 Budapest, Práter utca 15.) jogutóddal megszünteti 
2012.  július  31.  napjával.  2012.  augusztus  1.  napjától  a  jogutód  intézmény  a 
Németh László Általános Iskola (1084 Budapest, Németh utca 14.),

2. felkéri a polgármestert, hogy a Práter Általános Iskola (1083 Budapest, Práter utca 
15.) épületének jövőbeni hasznosítására tegyen javaslatot,

3. felkéri a Práter Általános Iskola vezetőjét,  hogy a szervezeti átalakításból adódó 
intézményi ingó és vagyontárgyak selejtezési, leltározási feladatait végezze el, és 
intézkedjen  az  ingyenes  átadásról  a  jogutód  intézmény  részére,  amelyek  a 
vagyonába kerülnek.

4. a Práter Általános Iskola ingatlan épülete az Önkormányzat részére átadásra kerül, 
melynek kezelőjeként az Önkormányzat a Kisfalu Kft-ét jelöli ki, 

5. felkéri  a Práter Általános Iskola igazgatóját,  hogy a működtetéssel,  fenntartással 
kapcsolatosan megkötött szerződéseit mondja fel, 

6. felkéri a Práter Általános Iskola igazgatóját, valamint a jogutód szervezet gazdasági 
vezetőjét, hogy az önállóan működő Práter Általános Iskola 2012. évi költségvetési 
mérlegbeszámolóját  a  jogszabályban  meghatározott  határidőig  készítse  el,  és 
nyújtsa be a fenntartónak,

7. felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatos intézményi költségvetés 
módosítását a 6. pontban foglaltak teljesítését követően készítse elő, 

8. 2012.  július  31.  napjával  visszavonja  Sinapis-Vermes  Klára,  a  Práter  Általános 
Iskola (1083 Budapest, Práter utca 15.) igazgatójának vezetői megbízását,

9. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket a 
Práter Általános Iskola igazgatója tekintetében,

10. előírja  a  megszüntetésre  kerülő  intézmény  vezetőjének,  hogy  munkáltatói 
jogkörében eljárva tegye meg a jogszabályokban előírt munkáltatói intézkedéseket,

11. felkéri  a  polgármestert,  hogy a 2012. évi július havi  ülésére tegyen javaslatot  a 
Németh László Általános Iskola engedélyezett létszámának változására, 

12.  esetleges  felmentések,  végkielégítések  fedezete  a  Práter  Általános  Iskola 
költségvetésének rendszeres személyi juttatás előirányzata,

13. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megszüntetésre  kerülő  intézmény  megszüntető 
okiratát a Képviselő-testület 2012. júniusi ülésére készítse elő,

14. a./  a Práter Általános Iskolából jogutód intézményi épületbe történő átköltözésre 
6.000,0  e  Ft-ot  biztosít,  melynek  fedezetéül  3.000,0  e  Ft  összegben  a  Práter 
Általános Iskola dologi előirányzatát - közüzemi díjak, beszerzések, telefon költség 
maradványát  -,  valamint  3.000,0 e Ft összegben a működési általános tartalékot 
jelöli meg, 

 b./  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  tartalék 
előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím 
működésre  átadott  pénzeszköz  államháztartáson  belülre,  ezen  belül  a  saját 
költségvetési  szervek  felügyeleti  működési  támogatása  előirányzatát  ugyan  ezen 
összeggel megemeli.



c./ a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési 
szervek  működési  felügyeleti  támogatása  előirányzatát  és  kiadás  dologi 
előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli költöztetési költségek támogatása címén.

d./ a Práter Általános Iskola 71500-04 cím dologi előirányzatán belül a közüzemi 
díjak bruttó előirányzatát 2.800,0 e Ft-tal, telefonköltség bruttó előirányzatát 200,0 
e Ft-tal csökkenti és a szállítás előirányzatát bruttó 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

15. visszavonja  a  85/2008.  (II.27)  sz.  határozat  13.  és  31.  pontját,  a  461/2009. 
(XI.25.)  számú határozatának  16.  pontját,  továbbá  a  314/2011.  (VII.21.)  számú 
határozat 2-3. pontját.

16. megerősíti azon szándékát, hogy a Práter Általános Iskola épületében továbbra is 
oktatási feladatot kíván ellátni.

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

2. pont esetén: 2012. szeptember 1.
3. pont esetén: 2012. július 15.
4. pont esetén: 2012. augusztus 1.
5. pont esetén: 2012. május 17.
6. pont esetén: 2012. július 31-től 60 nap
7. pont esetén: 2012. szeptember 30-ig
8-9. pont esetén: 2012. július 31.
10. pont esetén: 2012. június 20.
11-12. pont esetén 2012. július 31.
13. pont esetén: 2012. június 30.
14. pont esetén: 2012. július 31-ig.
15. pont esetén 2012. május 17.
16. pont esetén: 2012. december 31.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Práter Általános Iskola, Németh László 
Általános Iskola, Kisfalu Kft. 

Napirend 4/2. pontja
Átfogó  értékelés  Budapest  Józsefváros  Önkormányzat  2011.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
179/2012. (V. 17.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  átfogó  értékelést  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy az  átfogó  értékelést  küldje  meg  a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2012. május 17.

2. pont esetében 2012. május 31. 

A 179/2012. (V.17.) számú határozat mellékletét a kivonat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

5. Egyéb előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú bűnmegelőzési pályázaton való 
részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
180/2012. (V. 17.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. részt  vesz  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  közzétett  TÁMOP-5.6.1.B-12/1 
kódszámú, bűnmegelőzési célú projektek megvalósítását célzó pályázaton.

2. a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást köti  a Budapesti  Rendőr-főkapitánysággal és 
felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

3. felkéri  a  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció  aláírására  és  a  pályázat  ESZA 
Társadalmi  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.,  mint  Közreműködő  Szervezethez  történő 
benyújtására.

4. vállalja a projekt keretében kialakított együttműködés fenntartását és működtetését a 
támogatási időszakot követő legalább egy éven keresztül. Biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges bruttó 3 000 000 Ft-ot, azaz hárommillió forintot a 2014. évi költségvetés 
saját bevételeinek terhére előzetes kötelezettségvállalással.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2014.  évi  költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal

2-4. pont: 2012. május 18.
5. pont: az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése



A 180/2012. (V.17.) számú határozat mellékletét a kivonat 2. sz. melléklete tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti  egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda, Pénzügyi 
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Iroda

Napirend 5/2. pontja
► Javaslat a Baptista Szeretetszolgálat támogatására a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 

számú bűnmegelőzési pályázaton való részvételhez 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
181/2012. (V. 17.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a  Baptista  Szeretetszolgálat  Egyházi  Jogi  Személy részvételét  a Nemzeti 
Fejlesztési  Ügynökség  által  közzétett  TÁMOP-5.6.1.  B-12/1  kódszámú, 
bűnmegelőzési  célú  projektek  megvalósítását  célzó  pályázaton,  melyhez  pénzbeli 
támogatással nem járul hozzá.

2. a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy  szervezettel  és  felkéri  a  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 17.

A 181/2012. (V.17.) számú határozat mellékletét a kivonat 3. sz. melléklete tartalmazza.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Gyermekvédelmi Iroda

Napirend 5/3. pontja
► A Losonci  Téri  Általános  Iskola  TÁMOP-3.4.1.B-11/1.  pályázaton  való 

részvételének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
182/2012. (V. 17.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. jóváhagyja,  hogy a Losonci  Téri  Általános Iskola (1083 Budapest,  Losonci  tér  1.) 
Kaleidoszkóp – Interkulturális program iskolákban – című pályázatával konzorciumi 
tagként  vegyen  részt  a  TÁMOP-3.4.1B-11/1.  számú  pályázaton  a  konzorciumi 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint,

2. a pályázat utófinanszírozású, de az előleg leutalása miatt a pénzügyi megelőlegezés 
fedezetéül a Losonci Téri Általános Iskola költségvetését jelöli meg,

3. amennyiben a pályázat sikeres lesz, de a pályázat valamilyen oknál fogva nem valósul 
meg,  vagy az  elszámolást  nem fogadják  el,  akkor  a  támogatási  összeg kamataival 
növelt összegét a költségvetési szervnek a saját szabad rendelkezésű bevételeiből kell 
visszafizetnie,  

4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti fenntartói 
nyilatkozatok aláírására, 

5. felhatalmazza  a  Losonci  Téri  Általános  Iskola  vezetőjét  a  konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására,

6. felkéri a polgármestert, hogy a Losonci Téri Általános Iskola részére az intézmény 30. 
jubileumi tanéve alkalmából tartott rendezvénysorozat zárónapján, az iskolában folyó 
eredményes pedagógiai tevékenység elismeréseként Budapest Főváros VIII.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat nevében elismerő oklevelet adjon át. 

Felelős: 1-2., 4., 6. pont: polgármester
3-5. pont: intézmény vezetője

Határidő: 1-2. pont: 2012. május 17. 
3. pont: 2013.július 31.
4. pont: 2012. május 17.
5-6. pont: 2012. május 23.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartások újraszabályozására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   13  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  32/2012.  (V.21.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  TILTOTT 
KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL



A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   13  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  33/2012.  (V.21.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  AZ  EGYES 
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETEKBEN  MEGÁLLAPÍTOTT  SZABÁLYSÉRTÉSI 
TÉNYÁLLÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Napirend 5/5. pontja
Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  19/2009.  (V.  06.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS  MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2012. (V.24.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET  ÉS  SZERVEI  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 19/2009. (V. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Képviselői kérdések:

Dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Én szerettem volna Becskei Barbara ügyvezető igazgató 
asszonytól  érdeklődni  a  Horánszky  utca  13-ban  zajló  beruházásunk  jelen  állásáról,  de 
sajnálatosan meg kell állapítsam, hogy nincs körünkben, úgyhogy azt szeretném majd kérni, 
hogy erről  egy –  lehetőség  szerint  –  akkor  a  későbbiekben írásban  tájékoztasson engem. 
Köszönöm.



Dr. Kocsis Máté
Igen,  ez  egy  fontos  dolog,  amit  Képviselő  asszony  felvetett,  amit  külön  köszönök.  Én 
többször  jeleztem az  intézmény–  és  cégvezetők felé,  hogy tiszteljék  meg  a  tulajdonost  a 
jelenlétükkel. De, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója, higgyék el, hogy én ezt fejben 
tartom  ám,  hogy  ki  az,  aki  szán  a  tulajdonosra  némi  időt  hetente,  amit  természetesen 
köszönettel  fogadunk  és  igényünk  is  van  rá.  Jelezni  fogom  többedszerre  az  Igazgató 
asszonynak, hogy problémaként érezzük a távollétét. Pintér Attila képviselő urat illeti a szó.

Pintér Attila
Köszönöm  szépen  a  szót,  Polgármester  úr.  Ez  igazából  a  Teleki  téri  piac  költségeihez 
kapcsolódik, csak lassan reagáltam volna, illetve nem jött meg egy fájl itt a gépemen. Csak 
annyi megjegyzésem lenne ehhez a kialakítás költségeihez, hogy 2011. február 17-én fogadta 
el  a Testület  a pályázati  kiírást  a Teleki téri  piac egy részének az értékesítésére,  és ott  is 
szerepelt már egyfajta költségvetés, vagy hát mondjuk úgy költségvetésvázlat, ami szerint a 
kivitelezés költsége 300 millió forint plusz 50 millió forint az ideiglenes piacra. Most ehhez 
képest  most  járunk  olyan  669  millió  forintnál.  Az  jutott  eszembe,  hogy  akkor,  amikor 
döntöttünk arról,  hogy a Teleki  téri  piac,  vagy bocsánat  a  Teleki  tér  egy részét  eladja az 
Önkormányzat egy külföldi befektetőnek, akkor úgy tűnhetett, hogy tulajdonképpen csak egy 
nagyon kevés, tehát a vételáron felül már csak nagyon keveset kell befizetni ahhoz, hogy fel 
lehessen újítani, hogy meg lehessen építeni a Teleki téri piacot. Most ehhez képest már közel, 
az akkor feltüntetett számnak a kétszeresét kell rákölteni erre a Teleki téri piacra. Ennyi lenne 
a megjegyzésem. Köszönöm.

Sántha Péterné
Köszönöm a szót. Azt hittem, én leszek az utolsó, mert nem tudom eldönteni, hogy a 20. §-
nak vagy a 24/A-nak felelek meg, nem kérdést szeretnék intézni, hanem megkért engem a 
Moravcsik Alapítvány még a testületi ülés előtt, és mindenki asztalán ez a kis kiadvány az ő 
kiadványuk.  Tudják,  hogy  velük  a  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátására  kötöttünk 
szerződést  és  a  Kőbányai  úti  helyiségeikben  festenek  és  kiállítást  rendeznek,  ezekből  a 
kiállításokból  egy  összegyűjtött  anyagot  tartalmaz  ez  a  kiadvány,  ezt  szeretném  most  a 
figyelmükbe ajánlani, hiszen a képviselő-testületi ülés eleje olyan volt, hogy érzésem szerint 
ez nem volt bepasszítható. Köszönöm szépen.

Dudás Istvánné
Köszönöm a szót, Polgármester Úr, nagyon rövid leszek. Van egy kis történetem, pénteken 
este 8 órakor egy Bezerédi utcai lakos felhívott (éppen akkor volt neki ideje, nem tudom, 
miért), a Bezerédi utca egyik szakaszának nagyon rossz műszaki állapota miatt a gépkocsik 
ilyen-olyan-amolyan sérüléseket szenvednek. Megígértem neki, hogy megpróbálok gyorsan 
utánanézni  az  ügynek.  Szombaton  reggel  8  óra  után  hívtam fel  azt  a  bizonyos,  24  órán 
keresztül  hívható  számot  a  Közterület-felügyeletnél,  és  meg  kell  mondjam,  hogy  délben 
megkaptam a pontos választ,  úgyhogy én ezúton szeretném megköszönni a kollégáknak a 
gyors és nagyon hatékony intézkedést és tájékoztatást, köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
De az út még mindig nem jó. Csaba, Zalán, valaki. Szeretném ezzel kapcsolatban tájékoztatni 
a Képviselő-testületet, hogy egyelőre csak a saját elképzeléseim szerint, aztán bízom benne, 
hogy azonosulnak vele, a jövő év folyamán fordítanánk egy jóval nagyobb figyelmet az utak 
állapotára és ennek megfelelően igyekszem majd a jövő évi költségvetés tervezetét Önök elé 
tárni.  Ezt  nem  pusztán  azért  mondtam,  hogy  bejelentsem,  hanem  azért  is,  hogy  ilyen 
helyzetekben  legyen  a  képviselőknek  válaszuk  arra,  hogy  egyébként  a  terveink  között 



szerepel, főleg azoknak az utcáknak, a külső részeken található utcáknak a megújítása, ahol 
már tényleg tarthatatlan az állapot.

Budapest, 2012. május

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

__________________
Dr. Szabó Orsolya 
       aljegyző

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport - ügyintéző


	Magdolna Negyed Program II. / Támogatási Szerződés 10. számú módosításának aláírása
	Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
	(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)	
	Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
	Magdolna Negyed Program II. / Támogatási Szerződés 10. számú módosításának aláírása
	Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
	(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)	ZÁRT ÜLÉS

