
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. július 31-én 9.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 3. rendkívüli üléséről

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

(összesen: 16 képviselő)

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

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel  köszönt mindenkit  a Józsefvárosi Önkormányzat  Képviselő-testületének ülésén. 
Köszönti  a  megjelent  intézményvezetőket,  a  Hivatal  munkatársait  és  valamennyi  kedves 
vendéget. A 2012. évi 3. rendkívüli testületi ülést, mely az SZMSZ 11-14. §-aiban foglaltak 
alapján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradását dr. Dénes Margit és dr. Révész Márta 
jelezte. Megkéri a Tisztelt Képviselőket, hogy a szavazógépeiket kapcsolják be. Jelen van 16 
képviselő.  A  minősített  szótöbbséghez  10,  az  egyszerű  szótöbbséghez  9  egybehangzó 
szavazat  szükséges. Tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  következő  rendes 
képviselő-testületi  ülés  várható  időpontja  2012.  szeptember  20.  csütörtök,  15.00  óra. 
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülés megkezdése előtt, kiosztásra került 
Komássy Ákos képviselő úr Polgármesternek címzett  levele,  mely kiegészítése a múltkori 
Képviselő úr által feltett kérdéseknek.

Az  SZMSZ 18.§  (1)  bekezdés  értelmében  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy 2  sürgősségi 
indítvány érkezett, amelyeket az alábbi számokon javasol napirendre venni: 

- 3.  Javaslat  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi 
Egyesület részére név-, és székhelyhasználati hozzájárulás megadására

- 4. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására

Elmondja,  hogy  ezek  az  előterjesztések  fénymásolás  alatt  vannak,  ezért  szünetet  fog 
elrendelni, azért, hogy a képviselők megismerhessék ezeket az előterjesztéseket.
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A  Képviselő-testület  a  sürgősség  kérdésében  vita  nélkül  egyszerű  szótöbbséggel  határoz. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
276/2012. (VII.31.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

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

3.
►

Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi 
Egyesület részére név-, és székhelyhasználati hozzájárulás megadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Kaiser József – képviselő

4.
►

Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen,  0  nem,  1  tartózkodással  elfogadta  a 
határozatot. Szavazásra bocsátja a megváltozott napirendet.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
277/2012. (VII.31.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a Teleki térrel kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Horánszky  u.  13.  szám  alatti  ingatlan  felújításával  kapcsolatos  döntések 
meghozatala 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Dr. Ferencz Orsolya - képviselők
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3.
►

Javaslat  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőr  és  Katasztrófavédelmi 
Egyesület részére név-, és székhelyhasználati hozzájárulás megadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Kaiser József – képviselő

4.
►

Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen,  0  nem,  1  tartózkodással  elfogadta  a 
napirendet.
10 perc olvasási szünetet rendel el.

SZÜNET

Napirend 1. pontja
Javaslat a Teleki térrel kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem tárgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 
a 3-as és a 4-es napirendi pont előterjesztései  is kiosztásra kerültek.  Megadja a szót Szili 
Balázs képviselőnek.

Szili Balázs
Történt-e  a  szerződéstervezetről  egyeztetés  az  árusokkal?  Várható-e,  hogy  gond  nélkül 
aláírják? Érdeklődik, hogy miért van szükség újra megkötni a Működési Engedélyeket?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyző asszonynak.

Dr. Mészár Erika
Elmondja,  hogy csak akkor kell  megkérni  újra az engedélyeket  az árusoknak, ha változás 
történt a személyükben. Ha ez nem történt meg és folyamatos a bérlés, akkor nincs szükség 
ezek újrakötésére. ez tisztázásra került minden vállalkozó tekintetében.

Dr. Kocsis Máté
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  múlt  héten  csütörtökön,  ebben  az  ülésteremben  folyt 
egyeztetés az árusokkal a Teleki téri Piaccal kapcsolatban. Az árusok közlése alapján a Piac 
jelenlegi vezetői arra bíztatták őket, hogy ne írják alá az Önkormányzattal a szerződést, ami 
egy vizsgálatot  fog generálni,  de valamennyi  nyitott  kérdés tisztázásra  került.  Dr.  Mészár 
Erika aljegyző asszony felajánlotta a kereskedőknek, hogyha van valakinek személyes egyéni 
problémája a szerződéssel, az bejöhet a Hivatalba és pontról pontra végig tárgyalják. Ez meg 
is történt.
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Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyában további kérdés, hozzászólás nincs, a napirend 
vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16   KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
278/2012. (VII.31.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  ideiglenes  Teleki  téri  piacon  a  kereskedőkkel  a  konténerekre  vonatkozó  bérleti 
szerződést 2013. augusztus 31. napjáig megköti,  az előterjesztés mellékletét  képező 
konténer bérleti szerződés tartalmi elemekkel,

2. az  1.  pont  alapján  -  2013.  június  1-jétől  2013.  augusztus  31-ig  –  6.348.767,-  Ft 
összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
terhére,

3. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a bérleti szerződések aláírására,
4. a  Budapest,  VIII.  kerület  Szerdahelyi  utca  irányába  3  db  koncentrált  rakodóhely 

kialakítását kezdeményezi a Budapesti Közúti Közlekedési Központtal az ideiglenes 
Teleki téri piac működtetése érdekében,

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  pontjában  foglaltakat  a  2013.  évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 4. pont esetén 2012. július 31.

2., 5. pont esetén az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése
3. pont esetén 2012. augusztus 1.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen,  0  nem,  1  tartózkodás  szavazattal  a 
határozatot elfogadta.

Napirend 2. pontja
Horánszky u. 13. szám alatti  ingatlan felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Dr. Ferencz Orsolya - képviselők

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztői kiegészítésre Szilágyi Demeter képviselőnek adja meg a szót.
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Szilágyi Demeter
Azzal  egészíti  ki  az  előterjesztést,  hogy a  leírásban  szereplő  október  10-ei  határidő  nem 
tartható, ezért javasolja, hogy ez kerüljön ki belőle.

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem tárgyalta.  A napirend vitáját  megnyitja.  Megállapítja,  hogy az előterjesztés 
tárgyában  kérdés,  hozzászólás  nincs,  a  napirend  vitáját  lezárja.  Szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslatsort.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16   KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
279/2012. (VII.31.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.a) felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 13. 
sz. 36615 hrsz. alatti ingatlan főhomlokzat színezésének lehetőségét, melynek során az 
építésztervezővel  a  szükséges  egyeztetéseket  folytassa  le,  vegye  figyelembe  a 
vonatkozó építéshatósági eljárási szabályokat.

1.b) a határozat 1.a) pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről 
készítsen előterjesztést  a Városgazdálkodási és Pénzügyi  Bizottság 2012. augusztus 
havi utolsó ülésére.

2. amennyiben a határozat szerinti ingatlan homlokzat átszínezésének lehetősége fennáll
a) a kivitelezés költségére bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosít.
b) a Kisfalu Kft.-t  megbízza a bonyolítási,  műszaki  ellenőrzési  feladatok ellátására 
118.110,- Ft + Áfa összegben.

3. a  határozat  2.  pontjában  foglaltak  fedezetére  a  11605  cím  EU  Belvárosa  Projekt 
megvalósításához  tervezett  -  teljes  projekt  áfa  különbözet  tartalék  –  felújítási 
előirányzat maradványát biztosítja.

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

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

1.b) pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 
havi utolsó ülése
2. pont esetén 2012. július 31.
3. pont esetén 2012. július 31.
4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen,  0  nem,  1  tartózkodás  szavazattal  a 
határozatot elfogadta.

Napirend 3. pontja
► Javaslat  a  Józsefvárosi  Közbiztonsági  Polgárőr  és  Katasztrófavédelmi 

Egyesület részére név-, és székhelyhasználati hozzájárulás megadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Kaiser József – képviselő

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta.  A  napirend  vitáját  megnyitja.  Megadja  a  szót  Jakabfy  Tamás 
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Érdeklődik, hogy a 2011. évi CLXV. törvény 4. §. (1) bekezdés a-b., pontja mit mond ki?

Dr. Kocsis Máté
Kéri, hogy ismételje meg a kérdését.

Jakabfy Tamás
A határozati javaslat 4. pontjában lévő törvényi hivatkozás mit mond ki pontosan?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyző asszonynak.

Dr. Kocsis Máté
Ez pontosan meghatározza,  hogy milyen  feltételekkel  lehet  együttműködési  megállapodást 
kötni,  és  mely  polgárőrség  jöhet  számításba.  Maga  a  jogszabály  a  kerület  közvetlen 
szomszédjában  lévő  kerületek  polgárőrségeivel  enged  együttműködési  megállapodást 
megkötni. Tekintettel arra, hogy maga az Egyesület bejegyzése még szeptemberre nem fog 
megtörténni,  de  javasolt,  hogy  maga  az  Egyesület  már  működjön,  ezért  kell  az 
együttműködési megállapodást kötni, hogy a tárgyalásokat megkezdje a polgármester.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kaiser  József  képviselőtől  kérdezi,  hogy  kilépett-e  a  FIDESZ-ből,  mert  azt  olvasta  az 
előterjsztésből, hogy „… politikai tevékenységet nem folytathatnak…” a tagok.

Dr. Kocsis Máté
Példaként említi Borkai Zsoltot (fideszes országgyűlési képviselőt), aki a Magyar Olimpiai 
Bizottság  elnöke,  ettől  függetlenül  a  Bizottság  tevékenysége  politikától  független. 
Válaszadásra megadja a szót Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
Nem lépett ki a FIDESZ-ből, de kötelességének érzi, hogy azt a lakóközösséget segítse, ahol 
él, ezt politikától mentes tevékenységnek érzi.
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Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek adja meg a szót.

Komássy Ákos
Bízik  benne,  hogy sikeres  lesz  a  Polgárőr  Egyesület.  Nem érti  azonban,  hogy miért  van 
szükség egy 4. erőszakszervezetre? Érti, hogy a JVSZ ebbéli képességei hanyatlóban vannak, 
de ettől függetlenül úgy gondolja, 4 ilyen szervezet működése a Józsefvárosban felesleges.

Dr. Kocsis Máté
Komássy  képviselőt  kérdezi,  hogy  miért  érzi  úgy,  hogy  hanyatlóban  van  ezeknek  a 
szervezeteknek a működése? Kaiser József képviselőnek adja meg a szót.

Kaiser József
A  Polgárőrséget  nem  erőszakszervezetnek,  hanem  védelmi  szervezetnek  titulája.  Erre  a 
közösségnek igénye van. Örömmel vette volna, ha az MSZP tagjai közül is jelentkezett volna 
az Egyesületbe valaki.

Dr. Kocsis Máté
Vörös Tamás képviselőnek adja meg a szót.

Vörös Tamás
Megdöbbentőnek  találja  az  „erőszervezetnek”  való  titulálást,  hiszen  ezek  az  emberek  a 
közösségért tesznek valamit, ez miért baj a szocialistáknak?

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
A létrehozandó szervezetnek van-e együttműködési megállapodása a BRFK-val?

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztő válaszol a kérdésre.

Kaiser József
Nincsen,  mivel  még  nem jegyezték  be,  akkor  lesz  ha  bejegyzik,  de  először  az  Országos 
Polgárőr  Szövetséghez  kell  fordulni,  hogy  fölvegyék,  és  utána  lesz  kötelességük  ennek 
megkötésére a BRFK-val. Azért akarnak együttműködési megállapodást kötni a szomszédos 
kerületek  közül  a  XIV.  kerületivel,  mert  az  a  legnagyobb  és  a  legjobb  infrastruktúrával 
ellátott. Ráadásul a tapasztalatuk is a legnagyobb, nagy szakmai háttérrel van. Nekik van a 
BRFK-val szerződésük, ezért az hatályos lesz a VIII. kerületre is, ami azt jelenti, hogy még a 
VIII. kerületi nem lesz bejegyezve, addig a XIV. kerület elláthatja itt a polgárőri feladatokat. 

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Kérdezi, hogy az alakuló Polgárőrség tagjairól lehet-e tudni valamit, hogy kik ők? 
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Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztő válaszol a kérdésre.

Kaiser József
A Polgárőrség Egyesület, egy önálló egyesület. 58 tag jelentkezett eddig, 70-75 fős létszámra 
számít szeptemberig.

Dr. Kocsis Máté
Vitában  szót  kért  és  azt  kérdezi  Komássy  Ákos  képviselőt,  hogy  hogy  értette  azt,  hogy 
közbiztonsági feladatot ellátó szervezetek hanyatlóban vannak?

Komássy Ákos
Semmiféle negatív tartalma nem volt az „erőszakszervezet” kifejezésnek részéről. Támogatja 
a Polgárőrséget, ha jól végzi a feladatát, de az ilyen típusú szervezeteket a kerületben soknak 
tarják. Polgármester úrnak mondja, hogy az online honlapukon számos kérdés merült fel a 
városüzemeltetéssel kapcsolatban, többek között a JÓFIÚK is köztük voltak.

Dr. Kocsis Máté
Felvetéseire az írásban megküldött kérdések válaszadásainál tér majd ki.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Még nem kapott választ a kérdésére, hogy kik ők? Tudni szeretné, ha bizalmat szavaznak a 
Szervezetnek, akkor kik a tagjai. Nem szeretné, ha szégyent hoznának Józsefvárosra.

Dr. Kocsis Máté
Ha név szerint lennének megnevezve a tagok, akkor zárt ülést kellene elrendelnie, egyébként 
nincs akadálya annak, hogy a képviselők megismerjék a tagokat.

Kaiser József
Az alapító tagok és a felvételt kérők is magyar állampolgárok, büntetlen előéletűek. Ez egy 
feltétele, hogy polgárőrök lehessenek. Ők mind a kerületért tenni akaró jó szándékú emberek. 
Komássy Ákostól kérdezi, hogy melyik szervezetre nincs szükség a 4 közül szerinte? Azt kéri 
a JOBBIK-tól és az MSZP-től hogy dolgozzanak velük együtt, és ne ellenük.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonynak adja meg a szót.

Dr. Ferencz Orsolya
Komássy Ákos képviselőnek jelzi, hogy továbbra sem kaptak választ arra, hogy miért mondta, 
hogy hanyatlófélben vannak a rendfenntartásért felelős szervezetek? Pintér Attilához szól, az 
hogy valaki milyen politikai nézeteket vall, nem befolyásolja minden tevékenységét, ami a 
közérdeket szolgálja. Komássy Ákosnak mondja, hogy ne csak az általa működtetett blogokat 
kísérje figyelemmel, hanem más társadalmi oldalakat is.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.
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Pintér Attila
Komássy Ákos képviselőnek mondja, hogy ők is azok közt voltak, akik elégedettek voltak a 
Rendőrség munkájával. A Polgárőr Egyesület névfelvételével kapcsolatban elmondja, hogy 
ugyanazokat  a  válaszokat  hallotta,  amiket  egy  korábbi  testületi  ülésen  tárgyalt  hasonló 
szervezetnél, ami elutasításra került. Szerinte, akkor ezt is el kellene utasítani.

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztő válaszol a felvetésre.

Kaiser József
A testületnek joga támogatni, vagy elutasítani egy előterjesztést. A korábbi hasonló polgárőri 
egyesületek nem jól működtek, ezért nem kapták meg a Testület támogatását. Szabálytalanok 
voltak és nem a kerület érdekeit, hanem egyéni érdekeket védtek. 

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek adja meg a szót.

Komássy Ákos
Szerinte,  félremagyarázzák  a  szavait  a  képviselők.  Egyrészt  nem  utasít  el  minden 
erőszakszervezetet, másrészt pedig, ha már Polgármester Úr kiosztotta a kérdésekről küldött 
levelet,  akkor  figyelmébe  ajánlja  a  képviselőknek,  hogy ezek a  blogon felmerülő  gyakori 
kérdéskörök,  érdemes  tanulmányozni.  Ezek  többségében  a  JVSZ–szel  kapcsolatosak. 
Vizsgálni szeretnék, hogy törvénytelenség történt-e.

Dr. Kocsis Máté
A kérdéseknél megválaszolják a felvetéseket. Azért osztatta ki a levelet, mert szerinte ez a 
Képviselő-testületet  érinti  és  nem  magánjellegű.  Megadja  a  szót  dr.  Ferencz  Orsolya 
képviselő asszonynak.

dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attilának és Komássy Ákosnak mondja, hogy ebben a demokráciában senkit nem lehet 
semmilyenféle megkülönböztetéssel illetni, kizárólag a szakmai hozzáértés számít. Komássy 
Ákos nem adott megfelelő választ a korábban feltett kérdésre. Hozzáteszi, hogy a JVSZ-szel 
kapcsolatban felmerült átvilágítás szükségességével egyetért.

Dr. Kocsis Máté
Szili Balázs képviselőnek adja meg a szót.

Szili Balázs
Kaiser Józseftől kérdezi, hogy jól értette-e, hogy azt feltételezi, hogy a Teleki téri árusokat ők 
bujtogatták arra, hogy ne írják alá a megállapodást? Ha rosszul értette, akkor elnézéstét kéri, 
ha jól értette, akkor ezt mire alapozza?

Dr. Kocsis Máté
Kaiser József válaszol a feltett kérdésre.

Kaiser József
Komássy képviselőnek mondja, ha a JVSZ-re gondolt, hogy hanyatlik, akkor az nem így van, 
főleg hogy új vezetője lett.  A Rendőrséggel is jó a kapcsolatuk és a munkájukkal is meg 
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vannak elégedve, hiszen most is a Blaha Lujza téren és a Diószeghy utcában történt hétvégi 
verekedést hamar eloszlatták. 
Szili  Balázsnak  mondja  az  árusokkal  kapcsolatban,  hogy  azt  gondolja,  hogy  az  álaluk 
támogatott ember próbál zavart kelteni a Piacon.

Dr. Kocsis Máté
Felkéri Salgó László kapitány urat, hogy adjon tájékoztatást a hétvégén történt két esetről.
Salgó László
Röviden elmondja, hogy mindkét esetben a Rendőrség időben kiért és az ezekben részvevőket 
őrizetbe vette a rendőrség. A Blaha Lujza téren afgánok és magyarok verekedtek össze. A 
Diószeghy utcában nem messze a frissen kialakult konténertől alakult ki ez a verekedés, de 
időben észlelték a helyzetet, így gyorsan fel lett számolva a probléma.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Nem értette  dr.  Ferencz  Orsolya  szem színre  történő  megjegyzését.  Ilyen  dolgokról  nem 
beszélt, csupán egy törvény bekezdését idézte. A polgárőrségről szóló törvényt, mely szerint a 
polgárőr  szervezetek  politikai  tevékenységet  nem  folytathatnak,  működésük  a  politikai 
pártoktól független kell legyen. Az a problémája, hogy a polgárőr szervezet elnöke fideszes 
képviselő, ezért nem tudja, hogy a szervezet hogyan lehet politikai pártoktól független.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Kaiser József részére.

Kaiser József
Az MTA elnöke a FIDESZ tagja volt, az előző elnök, pedig Glatz Ferenc volt, aki az MSZP-
nek volt tagja. Ennek ellenére az MTA tevékenysége független volt a politikától. A polgárőr 
törvény nem tiltja, hogy valaki azért ne lehessen a polgárőr szervezetben tisztségviselő, mert 
valamely párt tagja. Az a lényeg, hogy a szervezet ne kötődjön párthoz. 

Dr. Kocsis Máté
Dr. Ferencz Orsolyának adja meg a szót.

Dr. Ferencz Orsolya
Javasolja Pintér Attilának, értelmezze pontosan a törvény szövegét. A törvényi szöveg arról 
szól, hogy a tevékenysége független ezeknek a szervezeteknek. Nem tesz róla említést, hogy 
tagjai  közé  kiket  vesz  fel  vagy  kiket  nem.  Minden  magyar  állampolgár  beléphet  ebbe  a 
szervezetbe.  A  szervezet  tevékenysége  és  a  tagok  politikai  tevékenysége  egymástól 
függetlenek. 

Dr. Kocsis Máté
Vörös Tamás részére adja meg a szót.

Vörös Tamás
Megkérdezi Pintér Attilától, egy párttag semmilyen más szervezetnek nem lehet addig a tagja, 
ameddig valamelyik pártnak a tagja, még a horgász egyesületé sem, modellező szakköré sem, 
mert elviszi politikai irányba a hajómodellező szakkört?
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Dr. Kocsis Máté
Kaiser József képviselőnek adja meg a szót.

Kaiser József
Szomorúan állapítja meg, hogy a polgárőrségről szóló előterjesztés tárgyalása ilyen sokáig 
tart. Úgy gondolja, egy felelős képviselőnek nyilván egy-két kérdést fel kell tenni, de az, hogy 
beleköt olyan dologba, amely a kerület érdekét szolgálja, az szégyen.

Dr. Kocsis Máté
Komássy képviselő úr állítása szerint, szemmel láthatóan hanyatlanak a kerületi rendvédelmi 
szervek. Megkérdeztük, melyekre gondol, fejtse ki azokat tételesen. Végül is megválaszolta, 
hogy a JVSZ hanyatlik különböző blog információk alapján. Megkérdezi Képviselő Úrtól, Ön 
szerint hanyatlik-e a JVSZ, és ha igen, akkor miért? Meggyőződött-e a JVSZ-ben lévő való 
állapotokról, vagy kizárólag az online párbeszédekre hagyatkozik? Ha az utóbbi szerint járt el, 
akkor felhívja a figyelmét arra, hogy a valóság ennél összetettebb szokott lenni. Kéri, lépjen 
ki a virtuális világból, menjen el a JVSZ-be, kérdezze meg, hogy ott most milyen állapotok 
vannak, és korábban milyen állapotok voltak, mi várható a jövőben. 
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Április  19-ei  ülésén  a  Képviselő-testület  úgy döntött,  egy másik  szervezete  névhasználati 
kérelmét elutasítja. Az ő jószándékú kezdeményezésüket, tevékenységüket tulajdonképpen a 
Testület  akadályozta.  Megkérdezi,  akik  akkor  nemmel  szavaztak,  azok  most  szégyellik 
magukat?

Dr. Kocsis Máté
Túl általános a kérdése, így az előterjesztőnek nem szükséges válaszolni.
Komássy Ákos képviselőnek adja meg a szót.

Komássy Ákos
Itt  él  a  kerületben,  és  látja,  hogy  napról  napra  romlik  a  helyzet,  és  mennyivel 
rendezetlenebbek  a  viszonyok  a  kerületben.  Ez  számára  összhangban  van  azzal,  amit  az 
online fórumokon is, személyes tapasztalata alapján is visszajelzést kap a JVSZ-hez kötődő 
emberektől. Bizonyos esetekben tudomása is van ezekről a problémákról. Lehet, hogy súlyos 
hibák  elkövetésére  is  sor  került,  amelyeket  rendbe  kell  rakni.  Úgy  látja,  hogy  a  Jófiúk 
teljesítménye  romlott  néhány hónappal  ezelőtthöz  képest.  Számos  jelet  lát,  amely  alapján 
megalapozottan gondolja azt, hogy romlik a Jófiúk teljesítménye. Ezeket a problémákat tette 
fel képviselői kérdésként részben szóban, részben írásban. 

Dr. Kocsis Máté
Megkérdezi,  melyik  az  a  probléma,  amelyet  személyesen  tapasztalt  meg,  és  nem  online 
párbeszédekből? Megkérdezi, ha ilyen problémákat lát, akkor megbánta-e Ön vagy az MSZP, 
hogy megszavazta az új igazgató személyét?
Dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonynak adja meg a szót.

Dr. Ferencz Orsolya
Az online világ rendkívül  veszélyes  és sokszor hajlandóak lesznek félre  értelmezni  az ott 
látottakat, mert azok nem mindig fedik a valóságot. Kéri, nézzenek meg más online „világot” 
is,  mert  az  is  összetettebb,  mint  az  Önök  által  üzemeltetett  néhány  politikai  blog,  ahol 
rendszeresen megnyilvánul az a 10-20 ember, akikre Ön rendszeresen hivatkozik.
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Dr. Kocsis Máté
Szili Balázs képviselőnek adja meg a szót.

Szili Balázs
Megkérdezi, a Képviselő-testület most a polgárőrség napirendi pontot tárgyalja?

Dr. Kocsis Máté
Megkérte a képviselőket, ne tegyenek fel a napirendtől eltérő kérdéseket. Ezt követően Ön 
Képviselő Úr megkérdezte, hogy Kaiser képviselő úr az MSZP képviselőit vádolja a Teleki 
téri piacon kialakult helyzetért, illetve az ottani ellenséges propagandáért. Nyilván ez a kérdés 
is kapcsolódott az előterjesztéshez. 
Megadja a szót Komássy Ákos részére.

Komássy Ákos
Azért  szavaztuk  meg  Perlaki  Attila  megbízását  a  JVSZ  vezetőjeként,  mert  alkalmas 
szakembernek  tartjuk  a  feladat  ellátására,  amint  ennek ellenkezőjét  tapasztalják,  javasolni 
fogják, hogy kezdeményezze a felmentését. Ez nem történt így.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyában további kérdés, hozzászólás nincs. A napirend 
vitáját lezárja, és a következő határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15   KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
280/2012. (VII.31.) 12 IGEN 1 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. engedélyezi  a  ,,Józsefvárosi”  név  felvételét  és  használatát  a  Józsefvárosi 
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Egyesület részére

2. az engedély a tevékenység folytatásának időtartamáig szól

3. a Budapest VIII. kerület 35235 hrsz.-ú, természetben a 1082 Budapest, Baross u. 63-
67.  szám  alatti  ingatlan  (Polgármesteri  Hivatal)  vonatkozásában  a  Józsefvárosi 
Közbiztonsági  Polgárőrség  és  Katasztrófavédelmi Egyesület székhelybejegyzéséhez 
hozzájárul

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  kezdeményezzen  tárgyalásokat  a  Józsefvárossal 
közvetlen határos területek polgárőrségeivel együttműködési megállapodás megkötése 
céljából, annak érdekében, hogy a polgárőri tevékenység ellátása Józsefváros területén 
a  Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Egyesület polgárőri 
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tevékenységére  vonatkozó  2011.  évi  CLXV.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés a)  –  b)  
pontjában foglaltaknak teljesüléséig is biztosítva legyen

5. felkéri  a polgármestert,  hogy a 4.  pont szerinti  tárgyalások eredményeként  létrejött 
együttműködési  megállapodás  tervezetét  jóváhagyás  céljából  terjessze  be  a 
Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2012.  augusztusi  utolsó  rendes  ülésére, 
amennyiben annak megkötése nem igényel költségvetési fedezetet. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén: 2012. július 31.

    4-5.  pont  esetén:  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2012.  augusztusi 
utolsó rendes ülése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  a  határozatot  12  igen,  2  nem  szavazattal,  2 
tartózkodás mellett elfogadta.

Napirend 4. pontja
► Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta.  Kéri,  hogy  jelezzék  a  képviselők,  ha  olvasási  szünetet  kérnek. 
Szóbeli kiegészítésre megadja a szót Egry Attila alpolgármester úrnak. 

Egry Attila
A  Józsefvárosi  Önkormányzat  elkötelezett,  hogy  a  kerületét  fejlessze  szociális  város-
rehabilitáció keretében, ez a Magdolna Negyedre is érvényes. Ehhez szükséges a két meglevő 
rendelet pontosítására. az előterjesztésben látszik, hogy a 31/20001-es rendeletben szeretnék 
nevesíteni  a Magdolna Negyed Programot,  mint  HVT területet,  azért,  hogy tovább tudják 
folytatni azt a munkát, amit elkezdtek. A rendeletben még szeretnék megnevezni a projekt 
menedzsert is a Rév8 Zrt-t. A 9/2007-es módosítása pedig arról szól, hogy a Kisfalu Kft-t 
tervezési feladatokkal ruházzák fel ezekben a projektekben. Korábban, mint műszaki ellenőr 
vett  részt a Kft. ezekben a munkákban. A szempont  az volt,  hogy jó szakemberekkel  van 
ellátva, tehát a feladat rájuk bízható és próbálnak ezzel a kiszervezésektől tartózkodni és a 
saját  munkavállalóinak  még  több  munkát  biztosítani.  Reméli,  hogy  várható  integrált 
városfejlesztés  kiírása,  amely  uniós  forrásból  valósítható  meg.  Azért  fontos  a  rendeletek 
módosítása,  hogy  a  szabályozottság  pontos  legyen,  ha  majd  ezen  a  projekten  indulni 
szeretnének.

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztés fontossága miatt olvasási szünetet rendel el.
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SZÜNET

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja és megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Támogatják a rendelet módosítást, de érdeklődik, hogy van-e olyan fejlesztési pályázat, ami 
megoldást jelent az MNP III. finanszírozására?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót Egry Attila alpolgármester úrnak. 

Egry Attila
Konkrétumokkal  még  nem  tud  mondani,  de  mindenképpen  szeretnének  majd  pályázni. 
figyelik, hogy maradnak-e még uniós források, amit 2014-ig fel lehet még használni. 
Ezek  az  integrációs  város-rehabilitációs  programok legalább  10 éves  belefektetett  munkát 
igényelnek,  de  ezek  megvalósításához  külső  forrásokra,  például  uniós  támogatásokra  van 
szükség. 

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyában további kérdés, hozzászólás nincs, a napirend 
vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezeteket.

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  46/2012.  (VIII.  01.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT 
JÓZSEFVÁROS  FEJLESZTÉSÉRŐL  SZÓLÓ  9/2007.  (II.19.)  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a rendeletet 
elfogadta. Szavazásra bocsátja a következő rendelet-tervezetet.

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  47/2012.  (VIII.  01.)  SZÁMÚ  RENDELETÉT  A  HELYI 
VÁROS-REHABILITÁCIÓS  TERÜLET KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS  A TERÜLETEN  A 
REHABILITÁCIÓ  MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL  SZÓLÓ  32/2001.  (X.26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a rendeletet 
elfogadta. 

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

Képviselői kérdések

Szili Balázs
Köszönöm a szót, polgármester úr. Józsefvárosi Önkormányzat honlapján, az előterjesztések 
között  kerestem  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató  Kht.  üzleti 
terveit.  A  2010.  évre  vonatkozóan  meg  is  találtam,  azonban  a  2008.  és  2009.  évre 
vonatkozóan  nem.  Az  első  kérdésem  az  lenne,  hogy  ezek  a  dokumentumok  hol 
hozzáférhetőek  nyilvánosan?  Második  kérdésem  a  2010.  évi  üzleti  tervre  vonatkozik, 
amelyben  szerepel  kettő  darab járdatakarító  gép beszerzése.  Én úgy tudom,  hogy itt  nem 
beszerzésről,  hanem  bérlésről  volt  szó.  Amennyiben  rosszul  tudom,  és  mégiscsak 
megvásároltuk ezeket a gépeket, akkor azt szeretném megtudni, hogy ez mennyibe került az 
önkormányzatnak?  Amennyiben  bérlésről  volt  szó,  akkor  pedig  a  teljes  bérleti  idő  alatt 
mennyibe került ez az önkormányzatnak? Köszönöm a figyelmet.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő  úr  kérdésére aljegyző  asszony válaszol,  elsőként  a  JKKSZ 2008-2009-es  üzleti 
terve hol elérhető nyilvánosan.

Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szót, polgármester úr. Amennyiben a honlapon nem, akkor intézkedem, hogy a 
honlapon nyilvánosan elérhető legyen, hiszen a dokumentum nyilvános és mindenki számára 
megismerhető. A járdatakarító gépekkel kapcsolatban pedig írásban fogunk pontosan 
válaszolni, mert az összes körülményt ismerni kell. Biztos, hogy nem vett, ezt most el tudom 
mondani, de, hogy a konstrukció bérlet vagy lízing volt, most nem tudom megmondani. 
Köszönöm

Komássy Ákos
Tisztelt Polgármester Úr! Az ominózus, ma már sokat szidott virtuális térben párbeszéd és 
eszmecsere kapcsán, bizonyára számított arra, hogy lesz még egy-két kérdés, amit felteszek. 
De ha nem, akkor is feltenném. Egyrészt megjelent egy olyan vád, mely szerint Önnek 
szándékában állt volna egy 20 milliós szerződést kötni, vagy azt kiadni a ZÖFE nevű 
egyesülettel. Kérdezem, ez megállja-e a helyét? Ha jól tudom, ez egy olyan korábban 
kiszerződést megvalósító cég volt, a melynek a szerződése nem rég lett felszámolva. A másik 
pedig, hogy különböző keresztkérdések jelentek meg szintén a virtuális térben egy bizonyos 
Tanács Tímeával kapcsolatban. Az a kérdésem, ismeri-e ezt a Tanács Tímeát, és van-e ezzel 
kapcsolatban valamilyen együttműködés, amelyről tudnunk kellene?

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úr a ZÖFE nem egyesület,  hanem egy piaci cég. Kicsit pontosítom a kérdését, 
hogy  meg  tudjam  válaszolni.  A  ZÖFE  Kft  az  elmúlt  tizenvalahány  évben  a  kerület 
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parkfenntartási,  parkgondozási  feladatait  végezte.  Már  jóval  az  előtt  is,  mint  hogy  én 
önkormányzati  képviselő  lettem.  Az  eredeti  szerződés  megkötéséről  nem  ártott  volna  a 
párttársaival  beszélgetni,  mert  valószínű  ők  többet  tudnak,  főleg  azok,  akik  régen  itt 
képviselők voltak. A JVSZ ötletének megálmodásakor, az Aljegyző Asszony a tanúja, hogy 
én a következőt kértem a Hivatal apparátusától. Egyébként jeleztem a Képviselő-testületnek is 
többször,  ezt a korábbi jegyzőkönyvekben megtalálhatják,  minden olyan feladatot,  ha jó a 
memóriájuk  emlékezhetnek  rá,  minden  olyan  feladatot,  amit  helyi  munkanélküliekkel, 
helyben  lakó  emberekkel  el  tudunk  láttatni,  törvényesen,  jó  színvonalon,  azt  legyenek 
kedvesek a Hivatal apparátusának tagjai, illetve az intézmények vezetői helyi, munkanélküli 
arra rátermett, képzett és képesített emberekkel elvégeztetni. A JVSZ megalakulásakor az is 
szempont  volt,  általam  elérni  kívánt  szempont,  hogy  minden  olyan  munkát,  amely  a 
városüzemeltetéséhez szükséges, tehát amit üzemel maga a város – eképpen kapta a nevét is 
az intézmény – általam elnevezetten, mert nem közbiztonsági és köztisztasági, hanem számos 
egyéb  feladatot  is  odarendeltünk  hozzá,  pont  ebből  a  megfontolásból.  A  JVSZ  egykori 
vezetője  jelezte  nekem,  hogy korábbi szerződésekkel  vannak problémák.  Én azt  mondtam 
neki,  amit  egyébként  minden  intézményvezetőnek,  a  jelenleginek  is,  és  nemcsak  a  JVSZ 
vezetőjének,  és  bármely  más  intézményvezetőjével  kapcsolatban  szoktam  mondani,  hogy 
tőlem azt csinál, amit akar. Egyébként a felelősséget is ő viseli. Ő azt is csinált, amit akart, 
nem is volt ebből gond, meg is szűntette ezt a szerződést legjobb tudomásom szerint. Én azt 
gondolom,  hogy  ha  ez  az  ő  vezetői  döntése  volt,  akkor  ezt  tekintettel  arra,  hogy  ez  a 
szabadkéz számára megvolt, én ezt nekem akceptálnom kell, de továbbá ezzel nincs gondom. 
Ha  egy  intézményvezető  azt  észleli,  hogy  bármely  szerződésnek  eredően  az 
Önkormányzatnak vagy valamely intézményének kára van, akkor legyen kedves a megfelelő 
jogi  lépéseket  megtenni.  Az  önkormányzati  intézmények  és  cégek  szerződésrendszere  túl 
nagy ahhoz,  hogy azt  egy személyben  kontrolláljam.  Az Ön által  feltett,  de  nem először 
hallott csúsztatott és végtelenül sunyi kérdést én már hallottam. Életemben nem találkoztam 
Tanács Tímeával, azt sem tudom, hogy kicsoda. Elmennék mellette az utcán, a telefonszámát 
nem tudom, nem tudom a hajszínét sem, és mondok Önnek még valamit,  nem is érdekel. 
Ugyanis  azzal,  amivel  Önök többek között  szóban,  írásban vagy akár  az  online  fórumon 
próbálnak  kizárólag  kérdésbe  bújtatottan  összemosni,  ahhoz  fel  kell  a  gatyát,  mert  a 
lehetetlenséggel  egyenlő.  Nem  állok  pénzügyi  kapcsolatban  Tanács  Tímeával,  fogalmam 
sincs, hogy kicsoda, életemben nem láttam őt, semmilyen kapcsolatunk nincsen. Hova tovább 
még a ZÖFÉ-s ügynek a kirobbanása előtt még a nevet sem hallottam. Tehát még az sem volt 
meg, hogy egyáltalán létezik ilyen nevű ember az országban. Örülök, hogy létezik csak én 
soha sem találkoztam vele. Nyilván az írásban feltett kérdései kapcsán ki fogok térni néhány 
momentumra, de megkérdezem, kihagytam-e valamelyik kérdésére a válaszadást?

Komássy Ákos
Ha jól értem nem merült fel újra a ZÖFE Kft-vel való újraszerződés. Mert erről szólt a kérdés. 
Lehet,  hogy nem fejeztem ki  magam elég egyértelműen.  Köszönöm szépen a válaszát.  A 
szerződés felbontása után nem merült fel újra a ZÖFE Kft-vel való szerződéskötés?

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm,  hogy  megismételte.  Ezt  valóban  kihagytam.  Még  egyszer  mondom,  az 
intézmények szerződéskötési lehetősége nem az én kezemben fut össze, tehát én nem tudok 
szerződést kötni. Hova tovább oly annyira, ha megfigyeli az előző testületi ülésen meghozott 
döntésünket,  melyben  fedezetet  biztosítottunk  a  JVSZ  számára,  ott  kertészeti  eszközök 
beszerzéséről is szó van, amelyet a JVSZ saját használatára fog használni. Eképpen egyébként 
tartja azt a korábbi általam elvárt alapelvet, mert a főirányokat igen is a Képviselő-testület és 
annak  képviseletében  a  polgármester  határozza  meg.  Egyébként  2  kézzel,  különösebb 
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szaktudást nem igénylő elvégezhető munkákat, legyünk kedvesek a helyiekkel elvégeztetni. 
Ez régen is alapelv volt, tavaly ősszel, amikor felállítottuk a JVSZ-t is, és most is az. Az hogy 
a JVSZ vagy bármely másik intézmény, szükséges ezt mondanom, hogy Önt szépen bevitték 
azt erdőbe JVSZ ügyben, bármelyik intézményünk, cégünk szerződést óhajt kötni, felőlem 
köthet,  csak tudnia  kell,  hogy az az Önkormányzat  számára  előnyös  kell,  hogy legyen,  a 
gazdasági érdekeire figyelemmel kell lenni, törvényesen kell, hogy működjön, és egyébként, 
ha ez nincs így, akkor az intézmény vezetője viseli a felelősséget. Ő köti a szerződést. Szép is 
lenne, ha minden szerződés nála futna össze, azon túl, hogy totálisan törvényellenes lenne, 
kontrollálhatatlanul nagy számról beszélünk. Ebben a tárgyban, hogy kivel kívánnak esetleg 
parkfenntartási munkákra, szakmunkákra, bármire szerződést kötni a JVSZ vezetőjét keresse 
meg. Én nem ajánlottam senkinek semmit. Az valóban igaz, hogy a ZÖFE Kft még egyszer 
mondom, nagyon rég óta, 10-12 éve dolgozott a Józsefvárosi Önkormányzatnak. Olyannyira 
nincs  kötődésem  hozzájuk,  hogy  semmilyen  gátat  informálisan  vagy  formálisan  nem 
gördítettem tavaly ősszel még az elé sem, hogy megszűnjön az ő szerződésük. Pintér Attila 
képviselő úr parancsoljon!

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr. Nem tudom, hogy mások észrevették-e, de nyár 
eleje óta Budapesten a közvilágítás csak szürkület után kapcsol fel. És ugye erről egy fővárosi 
közgyűlési  döntés tehet,  ami miatt,  tehát lényegében egy 66 millió forintos spórolás miatt 
gyakorlatilag az egész főváros lakossága és így Józsefváros lakossága is szürkületkor sötétben 
botorkál.  Ugye azt  gondolom,  nem kell  elmondanom,  hogy a sötétség ugye  táptalajt  ad a 
bűnözésnek,  balesetveszélyt  jelent.  És  nekem  volt  szerencsém  a  vasárnap  esti  viharban 
autózni,  amikor  ugye  már  sokkal  korábban,  tehát  másfél  órával  korábban  a  felhők  miatt 
besötétedett, szakadt az eső, és a közvilágítás csak másfél-két órával később kapcsolt föl. De 
egyébként is, ha nincsen vihar, akkor is későn kapcsol fel a közvilágítás, és én azt gondolom, 
ez  egy  ilyen  pitiáner  spórolás  miatt,  pitiáner  spórolást  folytat  a  Főváros  a  budapesti 
lakosságon.  És  ugye  ez  egy  fideszes  többségű  közgyűlés  hozta  ezt  a  döntést,  önök  is 
fideszesek,  tehát  merem  remélni,  hogy  beszélgetnek  időnként  egymással.  Tehát  arra 
szeretném biztatni polgármester urat, hogy beszélgessen már el a fővárosi fideszesekkel erről-
arról,  hogy  ezt  a  hülyeséget,  ezt  szüntessék  meg.  Tehát  legyen  Budapesten,  fővárosban 
közvilágítás szürkületkor. tehát ne ezen spóroljunk. Tehát ez hogy néz ki? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Értjük a képviselő úr felháborodását. Egyébként egy-két lakossági panaszlevél ugyanebben a 
témában már érkezett. Én ezt nem politikai alapon gondolom elrendezni, tehát azt a javaslatát 
nem fogadom meg, hogy ezt kizárólag a közgyűlés fideszes képviselőivel beszéljem meg. Én 
a  városüzemeltetésért  felelős  főpolgármester-helyettesnek  levélben  jelezni  fogom  ezt  a 
lakossági igényt, amit ön is most megerősített, ha ezt így elfogadja részemről. 
Jakabfy Tamás képviselő úr parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Nekem két kérdésem van. És az egyik, az arról szól, hogy a minap az Origo 
hírportálnak  nyilatkozott  Kerényi  Imre  miniszterelnöki  megbízott  a  munkájáról,  és  ennek, 
mármint  a  munkájának  része  szobrok  állítása,  és  az  első  megvalósult  példaként  a 
Józsefvárosban  felállított  Tormay  Cécile  szobrot  nevezte  meg.  Most  ebben  az  interjúban 
elhangzott,  hogy  a  szoborállítás  költségét  a  Kormány,  míg  a  térrendezését  a  helyi 
önkormányzatok állják. Hát, amikor ezt olvastam, nekem nem rémlett, hogy itt a Kormány 
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vagy a miniszterelnöki megbízott vagy bármelyik kormányközeli ember bábáskodott volna a 
szobor állításánál, így fellapoztam a vonatkozó előterjesztést, az november 17-ei ülésünkről 
Sántha  Péterné  alpolgármester  asszony  tollából,  előterjesztésére  tárgyaltuk.  És  igen,  egy 
egyesület  kereste  meg az önkormányzatot,  nem pedig Kerényi  Imre.  És én azt  szeretném 
kérdezni,  hogy mi az igazság ebben az ügyben? Tehát Kerényi  Imre nem mond igazat az 
interjújában, vagy pedig az előterjesztésünk, a november 17-ei előterjesztésünk nem tartalmaz 
minden lényeges körülményt, amit mondjuk, tartalmaznia kellene? És akkor végeredményben 
azt szeretném tudni, és írásban várom a válaszukat, hogy végeredményben akkor ki is állíttatta 
ezt a szobrot? Ez az első kérdésem. És a második kérdésem az az, hogy volt egy képviselői 
nyílt napunk a hivatal szervezésében. Most is ezer köszönet a szervezőknek, én nagyon jól 
éreztem magam ezen a napon. Nagyon sok új információt sikerült ugye első ciklusomat töltő 
képviselőként ezen megszerezni, és nagyon sok olyan belső rendszert mutattak meg nekem, 
amelyet egyrészt részben nem tudtam, hogy léteznek, és másrészt igazából az én véleményem 
szerint nyilvános adatokat kezeltet, például egy szerződés nyilvántartó rendszer, de volt még 
két másik is, most ezt nem sorolnám föl. És, amikor ezeknek az informatikai rendszereknek a 
bemutatásán ültünk, akkor én mindig megkérdeztem, hogy vajon olvasási jogosultsággal a 
képviselők ezekhez a rendszerekhez hozzáférést kaphatnak-e. És a kollegák ott azt mondták, 
hogy hát  az  ő  részükről  igazság  szerint  ennek  akadályát  nem látják.  Úgyhogy  most  egy 
hónappal vagy néhány héttel ezelőtt újra a hivatalhoz fordultam, hogy van-e valami előrelépés 
ebben az ügyben, és most már hivatalos, pecsétes papírom van arról, hogy nem, nem, ezt nem 
lehet. A jegyző asszony tollából, sajnos most ő nincs, úgyhogy emiatt erre a kérdésemre is 
írásban  szeretném kérni  a  választ.  Én  azt  szeretném  megkérdezni,  hogy  az  eltelt  időben 
történt-e valami, hogy ezekhez a rendszerekhez akkor a képviselők mégsem férhetnek hozzá, 
vagy pedig esetleg felülbírálják-e ezt az álláspontjukat? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Szóban is tudnánk válaszolni, de képviselő úr jelezte, hogy írásban kéri mind a két feltett 
kérdésére a választ, ennek eleget téve 15 napon belül ezt önnek megküldjük. 
Szilágyi Demeter képviselő úr parancsoljon!

Szilágyi Demeter
Az ülés elején kiosztott Komássy Ákos által jegyzett kérdések kapcsán merült fel bennem is 
egy kérdés. Örülök, hogy kiosztásra került és köszönöm szépen, mert így lassan közel két év 
után végre először értem, hogy mit szeretne kérdezni a Képviselő Úr. Eddig erre nem nagyon 
volt példa. Azt már,  hogy miért  azt már sokkal kevésbé tudom. Úgy gondolom, hogy egy 
felelősen  gazdálkodó  önkormányzatnak  kötelessége  cégeit,  pláne  egy  intézményvezető 
váltáskor,  és  különös  tekintettel  abban  az  esetben,  ha  100  milliós  nagyságrendben  kell 
költségvetés-módosítást  kell  végrehajtani  az  intézménynél.  Nem  hiszem,  hogy  ez  gondot 
jelentene,  bár  megértem,  hogy  a  szocialista  képviselőtársaim  az  átvilágítás  szóra  rögtön 
összerezzenek. Én azt szeretném kérdezni, hogy ennek az átvilágításnak az eredménye kb. 
mikor várható?

Dr. Kocsis Máté
Dr. Mészár Erika aljegyző asszony válaszol a kérdésére.

Dr. Mészár Erika
Magát a vizsgálatot az Intézményvezető Úr folytatatja le a céggel, és információim alapján 
augusztus végén, szeptember elején már írásos jelentés fog készülni a vizsgálat eredményéről.
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Dr. Kocsis Máté
Dr. Pintér Attila képviselő úr.

Pintér Attila
Köszönöm  a  szépen  szót.  Most  eszembe  jutott  az,  hogy  Tormay  Cécile  Kőfaragó  utcai 
emléktábláját több alkalommal is vörös festékkel öntötték le, vélhetően szélsőbalos vandálok. 
És  azt  szeretném  megkérdezni,  hogy  ezzel  kapcsolatban  hogy  áll  a  nyomozás?  Én  azt 
gondolom, hogy nem tűrhetünk meg ilyenfajta vandalizmust a kerületben. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő  úr  kérdésére  15  napon  belül,  rendőrkapitány  úr  tájékoztatása  alapján  választ 
küldünk. Ameddig nincs újabb szóbeli kérdés, akkor a Komássy képviselő úr által múltkor 
elkezdett  levél  írásbeli  kiegészítésén  azt  gondolom menjünk végig,  hiszen  ő maga  is  úgy 
kezdi ezt a levelet, hogy amit a múltkor nem tudott feltenni, illetve, hogy én nem olvasom a 
blogot, éppen ezért írásban összefoglalja az aggályait és várja rá a válaszokat. Ezt az ügyek 
típusát  tekintve  Aljegyző  Asszony,  Perlaki  Attila  igazgató  úr,  illetve  magam  fogom 
megválaszolni. Az első kérdés, ezért meg is kérem Igazgató urat, foglaljon itt helyet, hiszen 
javarészt  őt  érinti.  Első  kérdése  a  Képviselő  Úrnak  úgy  hangzik:  „Nagy  jelentőségűnek 
tartom,  hogy  a  Jófiúk  személyi  állományában  és  korábbi  vezetésében  sok  a  roma 
munkavállaló. Megfelel-e a valóságnak az, hogy a JVSZ új igazgatója munkába állása után 
néhány  napon  belül  leváltotta  a  Jófiúk  két  –  saját  identitásvállalása  alapján  –  cigány 
származású vezetőjét?” Elsőként erre a kérdésre Perlaki Attila igazgató úr válaszol.

Perlaki Attila
Én  nem  nagyon  vizsgálgattam,  hogy  ki  cigány  származású  vagy  ki  nem.  Én  mindenkit 
elfogadok olyannak, amilyen. De annyit elől járóban el szeretnék mondani, azért a blogoló 
úrnak, és aki adja Önöknek a tanácsokat és a kérdéseket, hogy szeretnénk dolgozni. Végre 
már  dolgozni  szeretnénk  ebbe  a  kerületbe,  és  a  különböző  bejelentések  és  vizsgálatok 
tárgyában.  Nap,  mint  nap  az  oktalan  vizsgálatoknak  eleget  tenni  és  meghallgatni,  illetve 
beszámoltatni a kollégáimat. Miután én elvállaltam ennek az intézménynek a vezetését, igen 
intézkedtem, és azt hiszem jogom van arra, hogy két vezetőnek a megbízását visszavontam. 
Olyan  személyeket  tettem,  akikben  ennek  az  intézménynek  a  vezetésében  maximálisan 
megbízom. Egyik az Ács Péter, aki kapitány volt egyébként, az nekem garancia, és a másik 
személy Németh Zoltán, aki hivatalvezető. De hogy az intézkedésemet megtettem azt nem 
azért tettem meg, mert úgy gondoltam, hogy személyi változásra van szükség, hanem mindjárt 
3 nap alatt beláttam azt, hogy a Jófiúk vezetésére a személyek alkalmatlanok. Ezt bizonyára 
majd  a  Sörfesztiválos  kivizsgálás  is  és  az  erre  hozott  személyi  döntéseim  is  alá  fogják 
támasztani, hogy igen is kár érte az Önkormányzatot. És ezekbe ezek a személyek vastagon 
részt vettek. Azt is el szeretném mondani, hogy miután Szabó Gábort korábbról ismertem, 
még kapitány koromból, volt egy személyes beszélgetésünk, amit ő kezdeményezett mielőtt 
elvállaltam  volna  az  intézmény  vezetését.  Az  első  perctől  megmondta  azt,  hogy  el  fog 
lehetetleníteni.  Megmondta azt,  ha én elvállalom,  ki  fogja hozni  a  cigánykérdést  ellenem. 
Vegyem tudomásul, hogy ő „fehér vajda”. És ezt az intézményt ő addig fogja továbbvezetni, 
míg nem ő lesz a polgármester. De a blogjaikban olvashatják, bizonyára Önök is olvasták. Én 
innen üzenem ennek az úri  embernek,  hogy nem olvasom a blogjait,  nem is  akarok vele 
foglalkozni, dolgozni szeretnék már én is és kollégáim is. A szervezeti felépítésre csak annyit,  
hogy ha tudnánk dolgozni, és nem irányítás alatt lenne ez az intézmény, külső irányítás alatt  
is,  akkor most a Jófiúknak a fele, de pontosan mondom 9 fő, 8 fő, akinek nem írta alá a  
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szerződés-módosítást,  azaz  220.000.-  ft  bruttóért  168  órában  dolgozik,  miután  be  lett 
betonozva  a  korábbi  szerződése.  Azaz  az  állománynak  közel  a  felét  nem  tudom  úgy 
dolgoztatni,  ahogy  korábban  dolgoztatták  ezeket  a  személyeket.  Nem  megyek  elébe  a 
dolgoknak,  hanem az  ezzel  kapcsolatos  teljes  kivizsgálás,  ha megtörténik  – amit  nem én 
fogok vizsgálni, hanem a könyvvizsgáló cég – azt követően meglátjuk, hogy a további lépések 
mik  lesznek.  Nagyon várom én is,  és bizonyára  a  szeptemberi  testületi  ülésre ezeket  már 
fogom  tudni  alátámasztással  Önöknek  elmondani.  Ezek  közül  a  Jófiúk  közül  még  2  fő 
betegállományba is ment, természetesen betegek, én nem tudom azt kétségbe vonni, és még 
egy fő,  aki szintén bejelentette  ilyen  irányú mostani  betegségét.  Egyébként  az intézkedési 
mutatókkal  kapcsolatban  késelésnél  voltunk  jelen  tettenéréssel,  kábítószer  fogyasztónak  a 
realizálásánál segítettek a rendőröknek, és aktívan részt vettek ebben a tevékenységben. A 
mostani első kérdésnek eleget tettem. Köszönöm, hogy meghallgatott.

Dr. Kocsis Máté
A cigánykártya kijátszása mire utalt a Kapitány Úr, illetve az Igazgató Úr, az azért nagyon 
érdekes, mert éppen az a többségű Önkormányzat volt az csak példának okáért, amelyik a 
Józsefvárosi Cigányzenekart létrehozta, kitart mellette. Éppen ez a többségű Önkormányzat 
volt az, amelyik azt mondta, hogy a költségvetésű megszorítások közepette, tekintettel a helyi 
cigányság nagy számára,  a  Roma Önkormányzat  költségvetését  nem csökkenti,  tekintettel 
arra, hogy ennek az identitásnak az ápolása, őrzése Józsefváros régi hagyománya. Azért is 
érdekes,  mert ebben a Hivatalban soha nem került  az vizsgálatra,  hogy ki cigány,  ki nem 
cigány. Önmagában már ez Alkotmány ellenes lenne. Ezzel együtt törekedtünk mindig arra, 
hogy  becsületes,  munkáját  jól  végző  magyar  állampolgárokat  vegyünk  fel  a  Hivatalba 
dolgozni, legyen az cigány, vagy nem cigány magyar állampolgár. A cigánykártya kijátszása 
az egy tipikus MSZP-SZDSZ-es trükk. Szerintem a könyökén jön ki mindenkinek. Azt az 
embert,  aki  10  évig  Józsefváros  rendőrkapitánya  volt,  és  soha  ilyen  típusú  ügyekbe  nem 
keveredett  bele,  most  ezzel  megvádolni,  jelzőket  értelemszerűen  egy  polgármester  nem 
elegáns, ha használ, ezért csak fogadják el azt tőlem, hogy szegényes, vagy, hogy mondjam, 
ötletszegény.  Amúgy  magán  emberként  meg  megvan  a  véleményem  erről  az  egész 
folyamatról.  De mint  politikai  eszközt,  és amit  az Igazgató Úr mondott,  az azért  finoman 
szólva is megdöbbentő, hogy ha elvállalja, akkor mi fog történni. Tehát abban az időben is, 
amikor  még  nem  volt  az  intézményvezetője,  akkor  tudta,  hogy  mivel  fog  szembesülni. 
Innentől kezdve én azt gondolom, hogy jó úton van akkor, amikor hagyta magát lebeszélni, 
hogy  olvassa  ezeket  a  blogokat.  Értelemszerűen  ezeknek  a  blogoknak  az  Önök  online 
párbeszédének a tartalma, technikája, az Ön által is feltett – egyébként tudom, hogy honnan 
szedte ezt a kérdést – csúsztatott kérdései, nem képezik vizsgálat tárgyát. A múltkor a fejemre 
olvasta,  és  a  levelében  is  rögzíti,  hogy  én  nem  olvasom  ezt  a  blogot.  Most  bevallom 
töredelmesen – jó ideje nem olvasom – volt idő, amikor többször ránéztem, még is csak tudni 
kell mit akarnak a szocialisták, de egy jó pár hónapja erről leszoktam, de most rámentem újra. 
Bevallom  töredelmesen,  és  amit  ott  láttam,  azt  nem  óhajtom  minősíteni.  Önmagában 
egyébként, ha nem közszereplő lennék, akkor dominószerűen borulna fel az az állításhalmaz, 
ami ott elhangzik. Nyilván én ezt tűrni vagyok köteles, nyilván meg kell tanulnom a helyén 
kezelni, hogy egy ilyen blogban leírtakat egyáltalán figyelem-e. Most Ön felzavart engem az 
MSZP blogra, mert hogy milyen dolog az, hogy én nem olvasom. Elolvastam, de köszönöm, 
nem kérek belőle.  Ez legyen az Önök világa,  a szocialistáké és a szabad demokratáké.  A 
cigánykártya,  egy olyan Önkormányzat korrupcióval való megvádolása, amelyik egyébként 
pont az Önök királya után darálja fel meg szántja fel az összes ilyen mechanizmust.  Csak 
mondok egy jó példát Önnek, és akár kérdésbe is foglalhatnám, csak nem egy párbeszédben 
vagyunk. Centrum parkoló, lakás ügyek, Pollach Mihály téri mélygarázs, Hunyady palota és 
sorolhatnám. Nagy fába verték a fejszéjüket akkor Önök szocialisták és szabad demokraták, 
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amikor  ezt  a  többségű  képviselő-testületet  próbálják  olyan  ügyekkel  összemaszatolni, 
amelyhez nincs közük. Azt az indulati momentumot váltja ki belőlünk, hogy egyébként nem a 
fideszes  és  keresztény demokraták  lesznek azok,  akik,  főleg  ez  a  Képviselő-testület,  akik 
ebben  az  Önkormányzatban  magyarázkodásra  szorulnak.  Úgy hogy én  megnézve  ezt  egy 
végtelenül alpári és egyébként minősíthetetlen irománynak ítélem. Egyébként örülök, hogy 
Perlaki Attila igazgató úr most azt mondta, amit mondott. Én ezt is kértem tőle, hogy legyen 
kedves az energiáit ne abba ölni, hogy egy olyan emberrel vitatkozzon, aki pontosan tudja, 
hogy a nagy igazságérzetű  embereknek,  mint  pl.  Perlaki  Attila  igazgató  úr,  ellen  legjobb 
módszer,  ha  mélyen  belegyalogol  az  igazságérzetébe.  Majd  egy  olyan  magyarázkodásra 
kényszeríti,  vagy  kényszerítené,  amelyre  egyébként  nem szorul  rá.  Éppen  ezért  örömmel 
hallom, hogy ő nem foglalkozik ezzel, fontosabb a kerületnek az, hogy működjön, takarítsák, 
kátyúzzák, mint hogy blogon nemlétező Tanács Tímea típusú kérdésekkel vitába szálljunk, és 
ezzel együtt  egyébként bármilyen alapot adjunk ezeknek a fontosságára, vagy utalnánk rá, 
hogy az Önkormányzat életét meghatározza. Önök blogoljanak, mi pedig, megcsináljuk addig 
a kerületet, javarészt, amit az Önök politikai közössége, különösen az MSZP és az SZDSZ 
ebben a konstellációban itt  hagyott  a nyakunkra.  Első kérdésére az Igazgató Úr válaszolt. 
Senki nem került a Józsefvárosi Önkormányzattól azért elbocsátásra egyik intézményétől sem, 
mert cigány származású. Ha ilyen lenne, akkor személyesen velem, de meggyőződésem, hogy 
a Képviselő-testület, reményeim szerint, valamennyi tagjával kerülne szembe az illető. Nincs 
erről információnk. Egy korábbi vezető szándékos akasztása a JVSZ-ben pedig számunkra 
nem megalapozott. A kérdés az, hogy ki írja, bármit olvas, ezt tegye fel mindig magának, ki 
írja, mit ír, mert egyébként csak kérdések, csúsztatott kérdések hangoznak el, és miért írja? Mi 
a cél? Ha ezt feltette, akkor világosan meg fogja tudni a fejében különböztetni, hogy fontos, 
nem  fontos,  kerületi  érdek  vagy  egy  olyan  magán  háború,  amelyre  az  üzenetet  már  az 
Igazgató Úr a kinevezése előtt megkapta. Benga-Oláh Tibor úr jelentkezett. Ő a nemzetiségi 
önkormányzat  elnöke,  szavaztatnunk  nem  kell,  mert  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
elnökeként joga van az Önkormányzat testületi ülésén felszólalni.

Benga-Oláh Tibor
Köszönöm a szót. Mint törzsgyökeres józsefvárosi, aki 66 éves, és 66 éve él Józsefvárosban – 
és nem is szeretnék máshol élni – biztosan mondhatom Önöknek, hogy Józsefváros területén 
soha  nem  volt  cigány  és  nem  cigány  többségi  társadalomban  cigánykérdés.  Erre  mindig 
büszkék voltunk, mert egyes településeken ki van élezve a cigányság és a többségi társadalom 
között a konfliktus, bizonyos politikai erők erre rájátszanak. Olvasva ezt a levelet, tisztelettel 
kérem, Komássy urat, hogy ne folytassa ezt. Ne próbálja kiélezni Józsefvárosban azt,  ami 
nincs. Itt mindig a cigányok nagy megbecsülésnek örvendtek nemcsak a testülettől, hanem a 
józsefvárosi lakosságától is. Volt Kapitány urat, pedig több mint 10 éve ismerjük, soha nem 
volt ilyen kérdés. Előbb volt, mint Komássy úr, előbb dolgozott a kerületben. De tudja, hogy 
volt egy dolog az Ön pártjában, amikor mi cigányok 1/3-a ott voltunk, és Önök azt mondták, 
hogy sok itt  a  cigány.  Mi pedig kiléptünk az MSZP-ből.  Ez tanúsítva van. Minden roma 
kilépett,  2  cigány  ember  maradt  az  MSZP-be  akkor.  Több  mint  30-an  kiléptünk.  Ott  is 
megbukott ez a kérdés, ugyanis félreálltunk és nem mentünk bele abba a harcokba, amikor Ön 
idekerült Budáról a kerületbe, akkor történtek ezek a dolgok. Nagyon szépen kérek minden 
politikai erőt, hogy a cigányokat ne használják fel semmiféle konfliktusra és ne történjenek 
olyan dolgok,  hogy itt  a politikai  előrejutás  érdekében minket  próbálnak cigányokat,  nem 
tudom, hogy mondjam, szóval verik a csalánt. Magukéval, ne a miénkkel. Ennyi az egész. Ne 
csinálják, szépen kérek mindenkit, politikailag bármit csinálhatnak, ha nagyon ügyesek, ha jó 
politikusok, talán még eredményesek is lehetnek, de ne a cigányok kárára. Köszönöm szépen.
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Dr. Kocsis Máté
A kérdéseken továbbhaladva, de kicsit igyekezve Képviselő Úr kérdezi, hogy a JVSZ néhány 
dolgozóját a munkahelyi vezetője írásban értesítette arról, hogy előre nem ismert időpontban 
tanúként  kívánják  meghallgatni  a  VII.  kerületi  Rendőrkapitányságon.  A  VII.  ker. 
Rendőrkapitányság miért  nem küldött  hivatalos idézését a beidézetteknek, ha ezt megtette, 
akkor a munkáltató az eredeti idézést miért nem kézbesítette az érintetteknek? Jogszerű volt a 
JVSZ munkahelyi vezetőjének eljárása? A VII. ker. Rendőrkapitányság eljárásra nem tudok 
válaszolni,  nincs  velük  kapcsolatom,  sem  formális,  sem  informális.  Ezt  tőlük  kell 
megkérdezni, legyen kedves megkérdezni. Az utolsó kérdésére Perlaki Attila igazgató úr ad 
választ Önnek.

Perlaki Attila
A VII. ker. Rendőrkapitányság, úgy mondom, hogy a kamera is vegye, 01-70/1448/2012. bü. 
szám  alatt  küldött  átiratot,  értesítést,  hogy  az  alábbi  dolgozókat  idézi  a  VII.  ker. 
Rendőrkapitányságra.  Idézéseket  egyénenként nem kaptunk, de tekintettel  arra,  hogy ezt a 
papírt nem lehetett volna lefénymásolni, mert személyes adatot is rögzített, ezért döntöttünk 
úgy, hogy az időpontról, a bűnügyi számról és a megjelenés időpontjáról egyenként értesítjük 
a dolgozóinkat. Ezeket a papírokat átadtuk, ők átvették, és gondolom, meg is jelentek a VII. 
ker. Rendőrkapitányságon, akik ezt tudomásul vették. Egyébként az átiratban, amit kaptunk 
meg  volt  jelölve  pontosan  milyen  bűncselekményben,  ki  ellen  folyik  a  büntetőeljárás,  és 
pontosan akkor vétettem volna az adatvédelmi törvény ellen, ha ezt a papírt lefénymásoltam 
volna,  és  kiosztottam  volna  a  dolgozóknak.  Azt,  hogy  miért  így  küldte  a  VII.  ker. 
Rendőrkapitányság,  azt  kérdezzék  meg  a  VII.  ker.  Rendőrkapitányságtól.  A  jövőben 
bárminemű ilyen  kérdésük van,  fordulhatnak hozzám is,  nem kell  a  Szabó Gáboron és  a 
blogon keresztül. Egyébként, ha törvényességi problémájuk van, kérdezzenek, feljelentésüket 
tegyék meg ellenem vagy munkatársaink ellen az ügyészségen vagy a rendőrségen, vagy az 
arra hivatott szervnél. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Ha feltételezzük, hogy a kérdése jószándékú, akkor pusztán, azért látszik, hogy nem Ön tette 
fel a kérdést, mert ha Ön tette volna fel, akkor odaírta volna azt is, hogy egyébként mi az ügy.  
Kaphat-e képviselőként arról tájékoztatást, hogy miért van a JVSZ-nél egy több embert érintő 
büntetőeljárás. Ez furcsa módon Önt nem foglalkoztatta, csak az, hogy az érintettek az idézést 
hogy kapták meg.  Ne haragudjon meg,  de ebből  pusztán egy dologra lehet  következtetni, 
hogy ezeket a kérdéseket nem Ön írta. A testületi ülésen elhangzott kérdések sorát folytatva 
dr. Mészár Erika aljegyző asszony fog válaszolni, hiszen a munkáját érinti.

Dr. Mészár Erika
A következő kérdésekre szeretnék válaszolni. A Hivatalnak, mint a Képviselő-testület tudja, 
Belső  Ellenőri  Irodája  van.  Belső  ellenőrnek  feladata,  hogy  ellenőrzéseket  végezzen  a 
különböző  intézmények  tekintetében,  és  ezen  ellenőrzés  célvizsgálat  keretében  2012. 
áprilisában meg is történt. Ekkor a pénzmaradványt  vizsgálat a belső ellenőr. Ez csak egy 
célvizsgálat volt, de természetesen, ha kint van egy belső ellenőr az intézményben és olyan 
jellegű  működést  észlel,  amit  jelez  a  Hivatal  vezetőjének,  hogy  nem  biztos,  hogy  a 
jogszabályokban szabályozottan történik az intézmény működése, akkor a Hivatalvezetőnek 
kötelessége azt végig gondolni, hogy az intézmény működését hogyan fogja ellenőriztetni. 
Mint Önök előtt is ismeretes a Belső Ellenőri Iroda kapacitása nem engedi meg, hogy átfogó 
vizsgálatot rendeljek el az adott intézménynél. Épp ezért egy piackutatás végeztünk. Maga a 
CC Pénzügyi Tanácsadó Zrt, mint Önök előtt is ismeretes a Hivatal könyvvizsgálója. Azokat 
a kérdéseket, amikre választ szerettünk volna kapni az átfogó vizsgálat során feltettük az adott 
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cégnek,  és  megkérdeztük,  hogy egy ilyen  átfogó vizsgálat  mennyibe  kerülne.  Hiszen egy 
ajánlat  kérésnek egy becsült  összeget  tartalmaznia  kell.  Úgy nem jöhetek ki  a Képviselő-
testület elé fedezetért, hogy nem tudom megmondani a becsült összeget. Ezért történt meg a 
piackutatás. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem ajánlatkérés volt. Természetesen a szándék 
felmerült, mert fel kellett, hogy merüljön a Hivatalvezetőjében a belső ellenőri tapasztalatok 
alapján,  hogy  el  kell  rendelni  egy  átfogó  vizsgálatot.  Ezt  követően,  mint  Önök  előtt  is 
ismeretes,  Intézményvezető  urat,  amikor  a  megbízást  megkapta  a  Testülettől,  már  jelezte, 
hogy szeretné látni az intézmény működését. Innentől kezdve egyértelmű volt az, hogy ezt a 
vizsgálatot ne a Hivatal, ne az Önkormányzat folytassa le, ne ő legyen az ajánlatkérő, hanem 
az  intézményvezető  ezt  saját  hatáskörben  tegye  meg.  Ezért  történt  meg  a  piackutatás 
eredményének  átadása  az  Intézményvezető  Úr  részére,  aki  szabályszerűen  lefolytatta  az 
ajánlatkérést,  hiszen ajánlatkérőnek minősül az intézmény.  Az ajánlatkérés során a nyertes 
pályázó  mag  a  cég  lett.  Kérdésként  merül  még  fel,  hogy átadásra  került-e  Perlaki  Attila 
számára  a  vezetői  pályázatról  való  döntés  előtt  a  belső  ellenőri  vizsgálat.  Nem  kerülhet 
átadásra.  Bárkinek  átadnám,  akkor  törvényt  sértenék.  Természetesen,  amikor  az  új 
intézményvezetőt  megválasztotta  a  Képviselő-testület,  akkor  ezt  követően  megtörtént  az 
átadás- átvétel, és az átadás- átvétel során, ami 2012. június 18-án volt, erről jegyzőkönyv is 
készült.  Intézményvezető  Úr  részére  átadásra  került  a  jegyzőkönyv,  a  belső  ellenőri 
jegyzőkönyv, még pedig azért, mert neki kellett intézkedéseket meghoznia. Ezért neki ebben 
az időpontban átadásra került, másnak természetesen nem is adhattuk át. 

Dr. Kocsis Máté
Annyit szeretnék még kiegészítésként ehhez hozzáfűzni, hogy az átmeneti időszakban, amíg 
nem volt a Képviselő-testület által kinevezett vezetője az intézménynek, addig az Önök párt 
társa  Antal  Zalán  volt  általános  igazgató  helyettesként  volt  az  intézmény első  embere.  Ő 
többször  jelezte  nekem és  idézem szó  szerint  „ő  örül  ennek  az  egésznek”,  és  még  az  ő 
vezetése alatt mind ezt azzal egészítette ki, az átvilágítás és a váltás kapcsán, hogy „nem kell 
továbblapátolnom a szemetet a Gábor után”, mondta ezt többször. Képviselő Úr! Abban a 
helyzetben, ha egy általános igazgató-helyettes, aki viszi az ügyeket, jelzi a tulajdonosnak, a 
fenntartónak, hogy ennél a cégnél neki jelen pillanatban szemetet kell lapátolnia, mert ő így 
fogalmaz,  abban az esetben önmagától  is,  tehát  az Aljegyző Asszony által  elmondottaktól 
függetlenül is egyébként felmerülhetne egy jogos igény arra vonatkozóan, hogy egyébként, 
miért  kedves Zalán? Javaslom Önnek, hogy beszélgessen ezekről a témákról  a Zalán párt 
társával,  és el  fogja mondani,  hogy mit értett  pontosa ez alatt.  Nekem többször elmondta, 
hogy mennyi mindent nem talál, mennyire nincsenek rendben ezek az ügyek, és egyébként 
mekkora  káosz van ennél  a  cégnél.  Jelzem ekkor ő volt  az első számú embere  ennek az 
intézménynek. Akár ez is sarkallhatta volna az Önkormányzatot. Tisztelt Képviselő-testület 
szóban választ adtunk Komássy képviselő úrnak, de természetesen őt illeti a szó, hogy újabb 
kérdéseket,  vagy elfogadó nyilatkozatot tegyen az elhangzottakról.  Parancsoljon Képviselő 
Úr!

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Mindenekelőtt egy dolgot engedjenek meg, hogy megjegyezzek. Én értem, 
hogy elnök urat, Benga-Oláh Tibor elnök urat rettentően zavarja, hogy anno, amikor a hatalmi 
átrendeződést érezte, akkor cserbenhagyta a Magyar Szocialista Pártot, és számos honfitársát 
magával vitte a közösségből. Ettől függetlenül azt vissza kell utasítanom, azt a vádat, hogy az 
MSZP-ben bárhol is, bármikor is elhangzott volna bármilyen, cigányságra vonatkozó elítélő 
megjegyzés. Én ilyennek biztos, hogy nem voltam tanúja, és ha erről bármiféle tudomásom 
lett  volna,  akkor  ezután  levonandó  szigorú  következményekért  a  legmesszebbmenőkig 
elmentem volna.  A Szocialista  Párt  toleráns,  a  multikulturális  együttlétet  értéknek tekintő 
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párt, amelyik egyébként a cigányságot Józsefváros kulturális kincsei egyikének tartja, hogyha 
szabad így fogalmaznom. Ezzel együtt, ha jól értem, akkor…..köszönöm szépen a válaszukat, 
egyrészt, ha jól értem, igazgató úr visszaigazolta, hogy a Városüzemeltetési Szolgálat két, a 
Jófiúk csoportját vezető tagjának a vezetői megbízását visszavonta. Ha jól értem, akkor velük 
kapcsolatban született az az online megjegyzés-sorozat, amiből az első kérdésem táplálkozott. 
Valóban nem precízen fogalmaztam, nem leváltotta, csak visszavonta a vezetői megbízását. A 
másik,  azt  szeretném  jelezni,  hogy  az  mszp8.hu  fórumait  és  online  fogadóóráit  azért 
működtetjük, mert a szólás- és véleményszabadság és a kerületi  közélet  és az abban zajló 
párbeszéd elkötelezett hívei vagyunk. Nem mi írjuk a fórumokat. A fórumokra bárki egyszerű 
regisztrációval  bejegyzéseket  tehet,  és  vannak  bizonyos,  aránylag  rugalmas  moderálási 
elveink,  amely  alapján  egyébként  azokat  moderáljuk,  természetesen  semmiféle  politikai, 
tartalmi  típusú  moderációra  nem  kerül  sor,  de  meg  nem  engedhető  szóhasználatot  és 
személyes  támadásokat,  de  hát  az  internet  moderációs  szabályait,  alapelveit  gondolom, 
mindannyian  ismerik,  azokat  érvényesítünk  a  fórum  moderációja  kapcsán.  Tehát,  ami 
megjelenik  a  fórumban,  az  nem is  feltétlenül  tudom,  hogy kinek  az  álláspontja.  Vannak 
beazonosítható  és  be  nem  azonosítható  úgynevezett  nickkek,  azonosítónevek,  viszont 
meggyőződésem, hogy a józsefvárosi kerületi  közéletnek egy fontos szelete.  Biztos nem a 
legjelentősebb,  de  fontos  szelete  az,  ami  online  közösségben  történik,  és  ezért  érzem,  és 
éreztem és  érzem a  jövőben is  kötelességemnek  azt,  hogy az  ott  fölmerülő,  általam nem 
ellenőrizhető  kérdéseket  vagy  aggályokat  a  megfelelő  fórumon  adott  esetben  kérdés 
formájában ellenőrizzem, föltegyem. Ennek volt a következménye az előző képviselő-testületi 
ülés végén föltett napirend utáni kérdéseim egy része is, és ennek a kiegészítése volt, miután 
polgármester  úr  visszakérdez  konkrétumokat  illetően,  az  említett  levél  is.  Amelyet,  még 
egyszer  mondom,  a  fórumon felmerült  kérdések alapján,  nem a saját  kútfőmből  szedtem. 
Ennek megfelelően saját véleményem nincs is benne. Természetesen engem sokkal jobban 
érdekel,  hogyha  zajlik  büntetőeljárás  vagy  bármilyen  nyomozás  a  Városüzemeltetési 
Szolgálat  bármilyen  tevékenysége vagy alkalmazottja  ellen,  akkor  az ez,  és ennek alapját 
képező probléma sokkal jobban érdekel, mint egy adott esetben értesítési eljárásrendi aggály, 
ami fölmerült a fórumon. Még egyszer mondom, ez a levél és az előző képviselő-testületi ülés 
napirendje után feltett  kérdésem azt szolgálta,  hogy olyan kérdéseknek adjak hangot,  itt  a 
képviselő-testületi  ülésen,  Polgármester  Úrnak  címezve,  amelyek  elhangoztak  volna 
fórumokon,  meg  szerintem lehet,  hogy nem a  legfontosabb,  de  releváns  részei  a  kerületi 
közéletnek. Köszönöm szépen a válaszukat.

Dr. Kocsis Máté
Annyit  szeretnék még elmondani  a saját  fórumáról,  hogy kicsit  így beleolvasgattam ebbe, 
látom, hogy néhányaknak szent meggyőződése, hogy én ott írogatok. Nekem van családom, 
barátaim,  a  kevés  szabadidőmet,  ne haragudjanak meg,  de nem az önök fórumán  töltöm. 
Tehát ezt innen üzenem, hogy nem én vagyok. Jólesik a gondolat egyébként, nem tudom, azt 
sem tudom, hogy hogy kell regisztrálni, aki ismer, az tudja, hogy gyakorlatilag egy internetes 
analfabéta vagyok. Meg tudom nézni a híreket, de nem vagyok sem egy nagy email-ező, sem 
egy nagy blogoló, hovatovább a regisztrációval is komoly problémám lenne. Mindenkinek 
van hibája, az enyém ez, de látom, hogy szentül azt hiszik néhányan, hogy ott én reagálgatok, 
nem reagálgatok. A másik az, hogy önöknek ami föltűnt,  amire szeretném itt  nyilvánosan 
felhívni a figyelmet, az új szellemi vezetőjük azt elfelejtette, hogy nekem elmondta régen, 
hogy nemcsak a saját nevén írogat. Többünk füle hallatára egyszer levezette, hogy egy vitát 
úgy kell fenntartani, hogy egyébként néha rátámad magára, és akkor…, én pontosan tudom, 
hogy ki még ő a saját nevén kívül. Elfelejtette az úr, hogy nekem ezt elmondta. Tehát én ilyen 
szemmel olvasom ezt az egészet. Amilyen témák ott előkerülnek, nyilván nem a saját nevén 
hozza elő, de aztán tud rá reagálni, és nyilván, hogy hiteles legyen, még néha magára nézve is 
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pikírt megjegyzéseket tesz. Egyébként ebben van taktika és komoly stratégiai elképzelés, csak 
az a baj, hogy én ezt tudom. Tehát nekem elmondta. Itt kezdődik az egésszel a problémám, 
hogy hadd ne dőljek be ezeknek az „én most beszólok magamnak, majd nyíltan….”. Az már 
inkább  zavar  egyébként,  és  ezt  fogadja  el  tőlem,  nem tudom az  önök rendszerében  ki  a 
blognak az üzemeltetője, hogy egyébként ebben a játékban olyan témákat hoz föl, és olyan 
személyekre vonatkozóan, akik nem közszereplők, ekképpen nem vonatkozik rájuk a tűrési 
kötelezettség,  és ekképpen egyébként az új törvényi  szabályozás értelmében az üzemeltető 
felel.  Tehát  erre  legyenek kedvesek,  figyeljenek.  Én köszönöm,  elbírom az ott  megjelent, 
egyébként övön aluli és végtelenül alávaló megjegyzéseket, meg ezeket a kettős vagy sokszor 
hármas  játékokat,  de  a  hivatal  munkatársaira,  olyan  emberekre,  akik  nem  politikusnak 
szerződtek,  tehát nem azért jöttek be, hogy veressék magukat négy éven keresztül,  azokra 
mint üzemeltetők legyenek tekintettel. Mert, ahogy én hétvégén röviden átfutottam az elmúlt 
napok eseményeit, hát elvállalnék egypár jogi képviseletet, ha gyakorló ügyvéd lennék, az ott 
elhangzottak kapcsán, ezt fogadják el tőlem. Úgyhogy a rövid szóbeli kiegészítést egyébként 
megköszönve,  most  már kezd összeállni  a fejemben ez a képlet,  hogy hogy van ez,  hogy 
önöknek  hirtelen  ilyen  furcsán  ellenséges  lett  a  JVSZ,  mikor  egyébként  még  a  vezetőjét 
támogatták.  Azt  öröm  volt  hallani,  hogy  most  is  támogatják.  Kérem,  beszéljenek  Antal 
Zalánnal. A blogok fontosak, sose mondtuk, hogy teljesen fölöslegesek, csak pusztán illik a 
helyén kezelni. És a „mit mond, ki mondja és miért mondja” kérdéseket legyenek kedvesek, 
tegyék fel mindig maguknak. Soós György képviselő urat illeti a szó.

Soós György
Köszönöm szépen a szót,  Polgármester  Úr.  Én Komássy Ákos képviselő  úrnak szeretnék 
föltenni  egy  kérdést,  az  elhangzottakkal  kapcsolatban.  Ezt  Ákos,  Te  írtad,  vagy  csak 
aláírattatták veled ezt a levelet? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Komássy képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Egyrészt, mint látható, ezt email-en küldtem el Polgármester Úrnak az email címére, tehát 
fizikailag nincs aláírva. Én írtam, az én email címemről kapta meg, és mint ahogy említettem, 
nem teljesen kútfőből, de én írtam a levelet.

Dr. Kocsis Máté
Sarkos, kemény válasz. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Vörös Tamás
Köszönöm  szépen  a  szót.  Én  nem  szeretném  kiábrándítani  Komássy  képviselő  urat,  bár 
mindent  tényleg a helyén kell  kezelni,  de azért  az önök online fóruma,  az nem a kerületi 
közélet  alfája  és  omegája.  Tehát  én  úgy  gondolom,  hogy  biztos  rendkívül  érdekes 
eszmecserék,  főleg  az  elmondottak  tükrében  rendkívül  érdekes,  bizonyos  szempontból, 
eszmecserék folynak ott, meg biztosan rendkívül sok, valóban fontos dolgot vitatnak ott meg, 
de én azért arra szeretném önt buzdítani, hogy a képviselő-testületi ülésen olyan kérdésekkel 
foglalkozzunk,  amik  valósak.  Azért  nem szoktunk  fórumok  beírásaival  foglalkozni,  mert 
valószínűleg több tízmillió keletkezik belőle naponta az interneten, olyan nevek alapján, hogy 
nem  tudom,  tehát  bármi,  batman2,  bármi  hasonló,  superman,  pöttyös  nyuszi,  bármi.  És 
ilyenekkel  nem  foglalkozunk,  mert  nem  beazonosíthatóak,  és  általában  véleményeket 
tükröznek. Nem innen tájékozódunk. Én elhiszem, hogy önnek szüksége van erre a mankóra, 
hogy a kerület közéletével kapcsolatban bármiféle hozzászólást vagy levelet meg tudjon írni, 
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de  kérem önt,  hogy  olyan  dolgokkal  foglalkozzunk,  amik  valóban  fontosak.  Továbbá  én 
tényleg  nem értem,  hogy a  felelős  gazdálkodás  és  a  tulajdonosoknak  az  alapvető  felelős 
magatartása, amikor átvilágítanak egy céget, megnézik, hogy minden rendben történt-e, pont 
azért,  pont a különböző aggályok miatt,  meg úgy általánosságban ez egy alapvetés.  Tehát 
ebből ez tényleg gond? Hát én ilyet  még nem hallottam, hogy az ellenzék azzal vádolja a 
többséget  vagy esetleg,  bocsánat,  a  hivatalt,  hogy átvilágítja  a  cégeket  és  megnézi,  hogy 
minden  törvényesen,  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  működjön.  Ez  legyen  a 
legkeményebb kritika,  amit meg tud fogalmazni,  én kívánom magunknak. Eszméletlen,  ha 
belegondol  az ember.  Még a legelején megfogalmazott,  kinek milyen a  származása  és kit 
rúgnak ki, én tényleg,  nézzük már meg, 1990-89. óta nem tartunk nyilván olyan adatokat, 
hogy  kinek  milyen  vallási  hovatartozás,  nemzetiségi  hovatartozás,  világnézeti  és  egyéb 
dolgokat, mert hát, ha sarkosan fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy szerencsére ezek a 
dolgok a történelem szemétdombjára kerültek. Ne hozzuk őket vissza. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Ferencz Orsolya képviselő asszony, parancsoljon.

Dr. Ferencz Orsolya
Köszönöm a szót. Én néhány gondolattal reflektálnék az előttem mondottakra. Ugye Komássy 
Ákos  képviselőtársam a  blogok  fontosságát  azért  emelte  ki,  merthogy  ott  nagyon  fontos 
kérdések elhangozhatnak, ami mindenkit foglalkoztat. Én azt olvastam egy blogon, hogy egy 
szocialista önkormányzati  képviselőt elraboltak az ufók. És szeretném azt jelezni,  hogy ha 
esetleg  egy ilyen  kérdéssel  szembesülök,  akkor jó  lenne  ebben információhoz jutni.  De a 
vicctől  visszjőve  a  valóságba,  az  a  probléma  ezekkel  a  blogokkal,  tudja,  hogy  az 
anonimitásból adódóan gyakorlatilag egy olyan felelőtlenség és a felelősség teljes hiánya és 
egy kontrollálatlanság zajlik ezeken a fórumokon, amik miatt, ahogy ön is mondta egyébként, 
a saját hozzászólásában azt mondta pontosan, fel is írtam, hogy „általam nem ellenőrizhető 
információk”. Most pontosan az a probléma, hogy azért azzal nem lehet eltölteni egyébként 
egy valós kerület valós problémáival foglalkozó valós vezetésnek a való életben az idejét, sem 
energiáját, hogy harcoljunk mindenféle fikciókkal, és ez egy értelmetlen dolog is. Ezért, bár 
önök ezt rendkívüli mértékben erőltetik, továbbra sem áll szándékunkban ebben az irányban 
elmozdulni.  Azonban  csatlakozva  Vörös  Tamás  képviselőtársamhoz,  én  is  azt  szeretném 
megkérdezni önöktől, hogy mitől félnek? Miért probléma az, ha egy önkormányzat átvilágítja 
a cégeit? Tegye ezt akármikor, tegye ezt akárhányszor. Tegye ezt bármilyen meglátásból, a 
transzparencia a közélet egyik legfontosabb feltétele. És ehhez csatlakozva jegyezném meg, 
hogy pont önök szorgalmazták és örömmel üdvözöltük, hogy videós rögzítésre kerüljenek a 
továbbiakban  a  testületi  ülésen  elhangzottak.  Bár,  amikor  önök ezt  felvetették,  akkor  azt 
mondták, hogy ez az elejétől a végéig vágatlanul fog felkerülni és nyilvánosságra lesz hozva. 
Ehhez képest meg kell, hogy jegyezzem, hogy egy szelektív nyilvánosságot értettek ez alatt, 
mert  látható az,  hogy az önök rögzítésében a videón nem lesz minden fönt,  hiszen külön 
megfigyeltem,  hogy  például  Benga-Oláh  Tibor  úrnak  a  Kisebbségi  Önkormányzat 
vezetőjének a hozzászólása alatt a kamera nem ment. De, ha már ezt a videórögzítést önök 
felajánlották,  mi ezt örömmel  üdvözöljük, de szeretnénk önöket kérni,  hogy kössön, vagy 
megkérdezni  inkább  polgármester  urat,  hogy  volna-e  arra  lehetőség,  hogy  egy 
együttműködési megállapodást kössön az MSZP képviselőivel arra vonatkozóan, hogy ezt a 
videóanyagot a továbbiakban gyakorlatilag azonnal hozzáférhetővé tegyük az online virtuális 
térben, ahova nyilván akkor mi is szívesebben látogatnánk. De egyébként, ha önnek, Komássy 
Ákos  képviselőtársam,  az  a  véleménye,  hogy  nem  feladata  az  önkormányzatnak  a 
transzparencia fenntartása és az átláthatóságnak és az ellenőrzésnek a törvényes megoldása, 
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akkor én azt kérem öntől, hogy önnek távoznia kellene a közéletből. Tehát akkor távozzon a 
közéletből, mert azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő  Asszony  feltett  egy  kérdést  is,  nyilván  a  kérdések  körében  vagyunk.  Az 
önkormányzat kezdeményezze az MSZP felé, hogy ezt a felvételt…, akkor kezdeményezni 
fogom a szocialisták felé. Ehhez egyébként annyit hadd mondjak, hogy valóban ennek akkor 
lenne értelme, hogyha nem egy szelektív felvétel készülne, netán az összevágás céljából, arról 
sose feledkezzenek meg, hogy a hanganyag egy az egyben fenn van a honlapon. És, amit 
végképp  ne  vegyenek,  főleg  a  kollega  ne  vegyen  sértésnek,  és  egyáltalában  a  kölcsönös 
megbecsülés  jegyében tegye  már  meg,  hogy a  demokratikusan megválasztott  Józsefvárosi 
Képviselő-testület  ülésére következő alkalommal  ne strandpapucsban jöjjön be.  Ezt csak a 
kölcsönös tisztelet jegyében szeretném kérni öntől. Komássy Ákos képviselő urat illeti a szó.

Komássy Ákos
Köszönöm  szépen.  Tisztelt  Polgármester  Úr,  Tisztelt  Képviselőtársaim,  mindenekelőtt  a 
felvétellel kapcsolatban annyit hadd jelezzek, amit egyébként azon a bizonyos, önök által nem 
olvasott online fórumon megírtam, amikor erre az a tapasztalat megszületett, hogy sajnos a 
kezdeti ambíciónk nagyobb volt, mint amire a technikai és emberi lehetőségeinkből futotta. 
Tehát  egyszerűen  nem  tudunk  teljes  terjedelmű  élő  közvetítést  adni  a  Képviselő-testület 
üléséről, nincs sajnos meg hozzá se a technikai szükségletek, se az emberanyag. Amit tudunk 
tenni,  az  az,  hogy felvételt  készítünk,  és  ami  felvételt  készítünk,  azt  természetesen,  mint 
ahogy  jeleztem  is  Kaiser  képviselőtársam  előző  ülésen  tett  kérdésére,  teljes  egészében 
bármikor örömmel hozzáférhetővé tesszük az önkormányzat és bármely képviselő számára is. 
Végül  is  annyit  tudunk  megoldani,  hogy  kreatív,  fiatal  csapatunk  van,  akik  készítenek 
felvételeket,  és egyébként  a legutóbbi  testületi  ülésről készített  felvétel  után egy montázst 
készítettek  valóban,  ami  a  honlapunkra  fölkerült.  Nem ez  volt  az  eredeti  szándékunk,  de 
sajnos az,  amit  eredetileg célként  tűztünk ki,  azt  technikai  és anyagi  korlátok miatt  teljes 
egészében  biztos,  hogy nem tudjuk megvalósítani.  Természetesen,  hogyha  ezek  után  úgy 
gondolja a Képviselő-testület, bár nem tudom, hogy erre van-e joga, hogy a felvételkészítést 
ily módon kitiltja a testületi ülésről, azt tudomásul vesszük. Mi a teljes ülésről történő élő 
közvetítést, azt sajnos szerettük volna, de technikai akadályok miatt nem tudjuk biztosítani. 
Még csak egy-két megjegyzéssel kapcsolatban, azt hadd jegyezzem meg, hogy egyrészt nem 
működtetünk blogot. Tehát egy hibás szóhasználat volt a részemről, és mi egy online fórumot 
működtetünk, amelynek részeként egyébként az online képviselői fogadóórák is üzemelnek. 
Számtalan blog működik az interneten, nekem is van személyes blogom, de azt én sk írom és 
kezelem a blog.hu-n keresztül,  és gyanítom, hogy így születik a többi is.  És még egyszer 
mondom, de hát ezt elmondtam már, nem akarom megismételni, az online fórumot mi nem 
írjuk,  hanem  üzemeltetjük,  és  biztosítjuk  az  eszmecsere  felületét  ezen  keresztül. 
Természetesen  a  képviselői  fogadóórákban  pedig  igyekszem  a  munkánkról  zajló  alapos 
tájékoztatást  a  lehető  legjobban  megtenni.  Bocsánat,  még  egy  kérdés  volt,  amit  többen 
érintettek.  Szeretném  jelezni,  hogy  mi  teljes  mértékben  elkötelezett  hívei  vagyunk  az 
átláthatóságnak  és  az  átvilágításnak  is,  mint  műfajnak.  A  kérdés,  amely  a  levelemben 
megfogalmaztatott, az onnan származott, mint ahogy azt önök is olvashatták, hogy azokban a 
bizonyos  virtuális  párbeszédekben számos  aggály jelent  meg azzal  kapcsolatban,  amelyek 
vélelmezték,  hogy a pályázat  elbírálása előtt  Perlaki igazgató úr,  akkor még mint  pályázó 
olyan információkhoz jutott hozzá a Városüzemeltetési Szolgálat működésével kapcsolatban, 
amelyhez a többi pályázó nem. Nem állítom, hogy ez történt, de ennek gyanúja merült föl 
többször a fórumon, és ennek kapcsán állt össze ez az aránylag összetett kérdés. És a másik,  
amit szeretnék jelezni, én üdvözlöm a szofisztikált és egyre dúsabb összeesküvés-elméleteket, 
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de  meggyőződésem,  hogy  azzal,  amikor  a  virtuális  térben  zajló  párbeszédben  fölmerült 
kérdéseket a Képviselő-testület és polgármester úr elé hozom és fölteszem, ezzel pontosan azt 
szolgálom  mindenekelőtt,  hogy  ezekre  a  kérdésekre  közvetlen  válasz  legyen  adható  a 
nyilvánosság előtt.  És innentől  kezdve minden további  bonyolítása  a feltételezéseknek,  az 
megalapozatlanná váljék. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Azért a jegyzőkönyv számára tisztázzuk, hogy azért az a szocialista transzparencia, az olyan, 
hogy összevágjuk a montázsfelvételt a legjobb pillanatainkból. Perlaki igazgató úr fölajánlotta 
itt az előbb elhangzottak közepette, hogy egyébként a JVSZ-ben rendelkezésére álló kamerát 
szívesen  felajánlja  a  Képviselő-testület,  mint  tulajdonosnak  a  használatára,  hogy  ezeket 
folyamatosan rögzítsük. Én azért a teljes transzparenciát nem a pártpolitikai alapon megvágott 
hozzászólások ismertetésében látom. Ez a sokadik dolog, amiben önök megbuktak számomra, 
de orvosolni fogjuk. Tehát visszatérünk majd az eredeti, hát, tán Jakabfy képviselő úr által,  
bocsánat, bocsánat, Pintér Attila képviselő úr által jegyzett javaslatra, amennyiben valóban a 
kamerát a JVSZ a rendelkezésünkre tudja bocsátani.  Tisztelt  képviselők, Szilágyi  Demeter 
képviselő úrnak még kérdése van.

Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen a szót. Úgy látom, hogy én most nem fogok bekerülni a best of MSZP 
válogatásba,  de  azért  föltenném  a  kérdésemet.  Én  akkor  arra  szeretném  kérni  Komássy 
képviselő  urat,  bár  nem  olvasom  én  sem  olyan  gyakran  ezt  a  virtuális,  nem  tudom, 
közvéleményt,  ahogy ön nevezi, de nem tudom, hogy csak ennyi kérdés merül-e föl, hogy 
valamennyi kérdést ide, ez elé a plénum elé hozzák. Nem szorgalmaznám azért, csak úgy az 
átláthatóság kedvéért és az egységesség kedvéért. És másrészről pedig akkor kérném, hogy az 
itt elhangzott válaszokat pedig akkor legyenek szívesek visszavezetni ebbe a virtuális világba, 
hogy ne legyen egyoldalú ez az információáramlás. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Ezt annyival egészíteném még ki, és akkor, ha nincs több kérdés, be is zárjuk az 
ülést, hogy bármelyik intézményvezetővel kapcsolatosan, akár a virtuális, akár a való világ 
olyan információja keletkezik, amely a törvényes működést megkérdőjelezi, azt már múltkor 
is mondtam és kérem is önöket, hogy ne az ötletelés szintjén rendezzük el, hanem kérdezzék 
meg. Arccal, névvel, felhatalmazott teljes jogú képviselői a testületnek. Most ezt megtette, én 
továbbra  is  állítom,  hogy szerintem önt  irányították  ezekben  a  kérdésekben,  de  ezt  most 
úgysem fogjuk tudni megvitatni.  És a másik,  amit mindig kérdezzenek meg,  hogy ki írja, 
miért ír és miért írja. Egyébként bármilyen törvénytelenség volt korábban, akár az ön által 
feszegetett Tanács Tímea, akár a ZÖFE, akármilyen ügyben mindig csak egy kérdése van. 
Teljes  felhatalmazású  vezető,  miért  nem  tett  feljelentést?  Uraim,  ez  az  ő  felelőssége. 
Hovatovább, hogyha ezt sokáig forszírozza egy-egy intézményvezető, bármelyik, és kiderül, 
hogy egyébként tudomására jutott törvénytelenség és nem tette meg, az is törvénytelenség. 
Már az,  hogy nem tette  meg.  Tehát  ezekkel  könnyű  ám dobálózni,  hogy „biztos  ott  volt 
valami  és  akkor  tegyük  föl,  hogy  valaha  találkozott-e  ön  már  Tímeával,  akivel  milyen 
kapcsolatban…”. Ne bohóckodjunk! Jó? Tehát, ha valakinek van valami ilyenje, az tegyen 
feljelentést. És ezt az intézményvezetőknek is mondom egyébként, tehát megelőzve ezeket a 
vitákat. Jó? Az ő felelősségük, ő döntésük kivel szerződnek, mit csinálnak, hogy csinálják, de 
utána ők is felelnek érte. Ezt már tisztáztuk párszor, ez az elv. Ez az elv, ettől én nem fogok 
eltérni, úgyhogy ennek mentén továbbra is várom azokat a kérdéseiket, amelyek ilyen kétes 
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ügyeket  tisztáznak  majd.  Önkormányzati  ügyben  óhajt-e  bárki  még  kérdést  feltenni? 
Amennyiben  nem,  az  ülésünket  11  óra  51  perckor  bezárom,  és  kellemes  nyarat  kívánok 
mindenkinek.

Budapest, 2012. augusztus

Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
 jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 
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