
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. június 21-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 10. rendes üléséről

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

(összesen: 18 képviselő)

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

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel  köszönt mindenkit  a Józsefvárosi Önkormányzat  Képviselő-testületének ülésén. 
Köszönti  a  megjelent  intézményvezetőket,  a  Hivatal  munkatársait  és  valamennyi  kedves 
vendéget. A 2012. évi 10. rendes testületi ülést, mely az SZMSZ 10. és 12. §-aiban foglaltak 
alapján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradását és késését nem jelezte senki. Megkéri 
a  tisztelt  képviselőket,  hogy  a  szavazógépeiket  kapcsolják  be.  Tájékoztatja  a  Képviselő-
testület tagjait, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülés várható időpontja 2012. július 
05.  kedd,  15.00 óra.  Jelen van 16 képviselő.  A minősített  szótöbbséghez  10,  az egyszerű 
szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat szükséges. 
A  napirenddel  kapcsolatosan  folytatja  mondandóját.  Az  alábbi  előterjesztéseket  az 
előterjesztője visszavonta (meghívó szerinti számozással): 

- 3/1.  Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  II.  megvalósítása,  valamint  a 
Kesztyűgyár működtetése során Rév8 Zrt-nél 2010. évben felmerült költségek 2012. 
évi elfogadására

- 4/1.  Az  RFV  Józsefváros  Kft.  2011.  évi  mérlegbeszámolójának  elfogadása  és 
tulajdonosi döntések meghozatala

-  4/3. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  elidegenítéséről  szóló 
16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

- 4/4  Javaslat  a  464/2011.  (XI.17.)  számú  képviselő-testületi  határozat 
visszavonására  és  a  civil  tevékenységet  végző  szervezetek  kedvezményes  bérleti 
díjával kiegészített új határozat elfogadására

- 4/5. Üzletrész átruházásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala

- 5/6.  A  Mátyás  téri  behajtás  informatikai  bővítése  és  a  józsefvárosi  parkolás-
gazdálkodási rendszer bővítése önkormányzati telkek hasznosításával
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- 7/3. Javaslat dr. Kocsis Máté polgármester szabadságának kiadására

- 7/5.  Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara VIII. kerületi tagszervezetével

- Tájékoztató  a  Belső  Józsefváros  (Palotanegyed)  Forgalomtechnikai 
tanulmánytervéről

* * * 

Dr. Kocsis Máté
Az SZMSZ 18.§ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött – és az elmondottak 
szerint  módosított  – napirendi  javaslat  szavazása következik,  -  tekintettel  arra,  hogy nincs 
sürgősségi indítvány - egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
199/2012. (VI.21.) 16 IGEN        0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat  az  „Ezüstfenyő”  Gondozóházban  történő  átmeneti  elhelyezés 
meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. A 2012. március 30. napjára kiírt „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat 
eredményének megállapítása,  és  javaslat  a  „KSZ/2012  típusú” bérlakás 
pályázat újabb kiírására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető
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4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  az  Első  Energia-beszerzési  Önkormányzati  Társulásból  való 
kilépésre 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat közterületi zászlórudak elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat fedezet biztosítására önkormányzati hirdetőtáblák beszerzésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kaiser József - képviselő

5. Javaslat Strázsa u. felújítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Vörös Tamás - képviselő

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  józsefvárosi  óvodák  maximális  csoportlétszám  túllépésének 
engedélyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat  fedezet  biztosítására  iskolai  sportudvarok  fejlesztéséhez  és 
gyermekek közlekedésbiztonságának a növelésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

4. Javaslat  könyv  kiadására  a  Bárka  Színház  fennállásának  15  éves 
évfordulója alkalmából
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(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal  történő  Együttműködési 
Megállapodások megkötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Beszámoló a Képviselő-testület  bizottságai  2011.  XI.  01.  –  2012. IV.  30. 
között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Budapest Főváros Kormányhivatalának önkormányzati rendeletalkotásra 
vonatkozó javaslata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

• Tájékoztatás a helyi adó és gépjárműadó tartozások közzétételéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - önkormányzati adóhatóság vezetője

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

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  a  határozatot  16  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület 
elfogadta. 

1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat  az  „Ezüstfenyő”  Gondozóházban  történő  átmeneti  elhelyezés 
meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

4



A napirend zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja értelmében.  
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 200/2012. (VI. 21.) sz. KT 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Nyílt ülés

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. Az 5 pontból álló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
201/2012. (VI. 21.) 17 IGEN       0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Polgármesteri  Hivatal  12202  cím  működési  intézményi  működési  bevételek 
előirányzatát 1.063,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás ezen belül 
a továbbképzés előirányzatát 763,5 e Ft-tal, a dologi továbbképzés előirányzatát 300,0 
e Ft-tal megemeli.

2. Alföldi  Györggyel  2010.  július  01.  napjától  városrehabilitációs  és  városfejlesztési 
feladatokban  való  közreműködés  tárgyában megkötött  megbízási  szerződést  közös 
megegyezéssel  2012.  június  30.  napjával  meg  kívánja  szüntetni.  Felkéri  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés  közös megegyezéssel  történő  megszüntetésről 
szóló dokumentum aláírására.

3. Az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj 
előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,0 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán 
belül  a  megbízási  díj  előirányzatát  1.250,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát  304,0  e  Ft-tal  megemeli  2012.  július  01.  napjával  Alföldi  György 
Hivatallal kötendő megbízási díja címén.

4. a  Józsefvárosi  Újság  nyomdai  kivitelezési  tevékenységre  2013.  évi  költségvetés 
terhére előzetes kötelezettséget vállal 16.000,0 e Ft + ÁFA összegben. 
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5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  költségvetéséről  szóló  rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 4. pont esetében 2012. június 21.

2. pont esetében 2012. június 30.
3. pont esetében 2012. július 01.
5.pont esetében költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

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

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
A 2012. március 30. napjára kiírt „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat 
eredményének megállapítása,  és  javaslat  a  „KSZ/2012  típusú” bérlakás 
pályázat újabb kiírására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. A 3 pontból álló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
202/2012. (VI. 21.) 18 IGEN       0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a 2012. március 30. napjára kiírt „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat érvényes, de azt 
eredménytelennek nyilvánítja.

2.) 2012.  július  2.  -  2012.  szeptember  17.  között  lakáspályázatot  ír  ki  felújítási 
kötelezettség vállalásával, 1 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti 
jog  biztosításával  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Pályázati  Felhívásban  és  a 
pályázati Jelentkezési Lapban meghatározott tartalommal a Józsefváros Önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői,  illetve  más  dolgozói,  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek  közalkalmazottai  és  más 
dolgozói,  az  önkormányzati  feladat-  és  hatásköröket  jogszabálynál  fogva  ellátó 
személyek, a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságának a dolgozói részére, akik a pályázat kiírásakor legalább 3 éve az 
adott szerv alkalmazásában állnak, az alábbiakban felsorolt és megnevezett 5 darab 
bérlakásra. 

1.) Budapest, VIII. Kőris u. 10/a. I/4. 1 szoba 34,80 m2 komfortos
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2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. III. 25. 2 szoba 69,14 m2 komfortos
3.) Budapest, VIII. József körút 48. II/12. 3 szoba + hall 95,83 m2 komfortos
4.) Budapest, VIII. József u. 41. I/8. 1,5 szoba 53,20 m2 félkomfortos
5.) Budapest, VIII. Magdolna u. 12. II/38. 1 szoba 36,00 m2 komfortos

3.) hozzájárul, hogy a pályázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa 
a Kisfalu Kft. bevételét képezze.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1.) pont esetében 2012. június 29.

2.)  pont esetében 2012. július 2.

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

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat  az  Első  Energia-beszerzési  Önkormányzati  Társulásból  való 
kilépésre 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Előterjesztői kiegészítésként hozzáteszi, 
hogy módosítja a határozati javaslat 1. és 2. pontjának határidejét. Az 1. pont határideje: 2012. 
június 21., a 2. pontban: 2012. június 30. Ezzel a kiegészítéssel, a napirend vitáját megnyitja. 
Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  A  3  pontból  álló  határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
203/2012. (VI. 21.) 15 IGEN        0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felmondja az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulási megállapodást 2012. 
december 31. napjára.

2. felkéri  a polgármestert,  hogy a határozat  1.  pontja szerinti  felmondásról  értesítse a 
társulási megállapodásban részes Önkormányzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgármestert a vagyonelszámolás figyelemmel kísérésére, és az erről szóló 
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. június 21.

    2. pont esetén 2012. június 30.
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    3. pont 2013. januári 2. rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a határozatot.

Napirend 4/2. pontja
Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. Az alpontokkal 
együtt 6 pontból álló határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
204/2012. (VI. 21.) 18 IGEN      0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  térfigyelő  központ  elhelyezését  továbbra  is  a  BRFK.  VIII.  kerületi 
Rendőrkapitányság (1084 Budapest, Víg u. 36.) objektumában kívánja fenntartani.

2. elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező,  a  Budapesti  Rendőr-
főkapitányság és az Önkormányzat  közötti,  2011. november 7-én kötött,  közterületi 
térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítását.

3. a határozat  2. pontja alapján felkéri  a polgármestert  a megállapodás módosításának 
aláírására.

4. elfogadja  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező,  a  Budapesti  Rendőr-
főkapitányság és az Önkormányzat között, 2012. július 01-től 2012. december 31-ig 
tartó, túlszolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodást.

5. a határozat 4. pontja alapján felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

6. a./ a határozatban foglaltak ez évi 8.321,3 e Ft-os többletköltség biztosítása érdekében az 
Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és  céltartalékán  belül  a 
rendőrség támogatása előirányzatát 8.321,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11108-02 cím működésre  átadott  pénzeszköz államháztartáson belülre,  ezen 
belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát, ugyan 
ezen összeggel megemeli.

b./ a  Közterület-felügylet  30102  cím  bevételi  támogatások  saját  költségvetési  szervek 
működési felügyeleti támogatása előirányzatát 8.321,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 
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kiadás  működési  célú  támogatásértékű  kiadás  előirányzatát,  ugyan  ezen  összeggel 
megemeli.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., 4. pont esetén 2012. június 21.

3., 5. pont esetén a BRFK általi aláírást követően
6. a-b/ pont esetén 2012. június 21., 6.c./ pont esetén 2012. szeptember 30-ig

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

Napirend 4/3. pontja
Javaslat közterületi zászlórudak elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
9  millió  forint  van  betervezve  zászlórudakra  és  zászlókra.  Átszámolta,  hogy  a  22.800.- 
forintot  kapó  rendszeres  szociális  segélyezettek  közül,  900-nak  tudnának  10.000.-  forint 
helyett évente egyszer 20.000.- forintos segélyt adni.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőt felköszönti születésnapja alkalmából, majd megadja neki a szót.

Pintér Attila
Ha 75 zászlórúd és 50 zászló vásárlásáról van szó, akkor 25 zászlórúdra mi fog kerülni?

Dr. Kocsis Máté
25 helyen lesz 3-3 zászlórúd, így jön ki a 75. 25 magyar zászlót szeretnének 25 helyre, 25 
Józsefváros zászlót, 1-1 üres zászlóhely pedig azért maradna ki, mert éppen aktuális nemzeti 
ünnepekről, kerületi rendezvényekről, vagy bármi másról helyeznének ki oda, eseti jelleggel. 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Amíg  Józsefvárosnak  nincsen  Családok  Átmeneti  Otthona,  addig  célszerű  lenne  ezeket  a 
pénzeket arra tartogatni.

Dr. Kocsis Máté
A Józsefvárosi Önkormányzat megoldja a Családok Átmeneti Otthonának törvényileg előírt 
feladatát. Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
9



Véleménye szerint lényegében az előterjesztés városmarketingről szól, de tágabb értelemben 
az ország marketingjéről  is.  Felveti  ötletként,  hogy a fennmaradó 25 üres zászlóhelyre  az 
Árpád-házi királyok történelmi zászlaját vonják fel. 

Dr. Kocsis Máté
Számos dicső korszak volt még, azok közül bármelyiket kitehetnék, de fogadják el a Magyar 
Nemzeti  Lobogó  kihelyezését,  mely  tükrözi  valamennyi  dicsőséges  korszakot.  Kérdések, 
hozzászólások.  Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  Az  alpontokkal  együtt  5 
pontból álló határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
205/2012. (VI. 21.) 14 IGEN      4 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.a) Józsefváros közigazgatási területén 25 helyszínen, összesen 75 db zászlórudat helyez 
el, bruttó 9.000.000,- Ft összegben.

1.b) a határozat 1.a) pont alapján 50 db zászlót szerez be, bruttó 1.250.000,- Ft összegben.

2. a  határozat  1.  pontja  alapján  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési 
általános és céltartalékon belül városmarketing céltartalék előirányzatát 10.250,0 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát, ugyan 
ezen összeggel megemeli.

3. a  határozat  1.  pontja  alapján  felkéri  a  polgármestert  a  beszerzési  eljárások 
lefolytatására.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  azon  közterületek  esetén,  melyek  a  Fővárosi 
Önkormányzat  tulajdonában  állnak,  a  tulajdonosi  és  a  közterület-használati 
hozzájárulás megszerzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont esetén 2012. június 21.

3. esetén a beszerzési eljárások megindítása 2012. június 27.
4. pont esetén 2012. július 05.
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
14 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a határozatot.

Napirend 4/4. pontja
Javaslat fedezet biztosítására önkormányzati hirdetőtáblák beszerzésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kaiser József - képviselő
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Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja és megadja a szót Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Hogy  van  az  első  mondata  az  előterjesztésnek  helyesen?  Nagyon  hasznosnak  tartja  a 
hirdetőtáblák kihelyezését, viszont azt gondolja, hogy ezeknek a kihelyezésének költségeit a 
társasházak  maguk  is  vállalni  tudják.  Azt  javasolja,  hogy  vizsgálják  meg,  hogy  az 
önkormányzat gondoskodjon-e a teljes önkormányzati tulajdonú épületek esetében ezeknek a 
hirdetőtábláknak  a  létrehozásáról.  A  társasházak  esetében  pedig  akár  elő  lehetne  írni  a 
hirdetőtáblák kihelyezését.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A bizottságon  volt  egy olyan  kérdése,  hogy mikor  elavulnak a  témák,  amik  meg vannak 
hirdetve  az  önkormányzat  részéről,  akkor  a  friss  információkra  hogyan szokták  kicserélni 
ezeket? Egyáltalán ezeken a táblákon fix, vagy cserélhető információk lesznek feltűntetve? 
Az  aljegyző  asszony a  teljes  táblák  cseréjére  válaszolt  a  kérdése  kapcsán.  Reméli,  hogy 
aktualizálva lesznek az általános adatváltozások során.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Dr. Mészár Erika aljegyző asszonynak.

Dr. Mészár Erika
A műszaki tartalom teljes mértékben még nincs kitalálva, viszont az a célszerű, hogy csak az 
információssávnak a tartalma legyen kicserélve és nem az egész tábla. A Hivatalnak az lesz a 
feladata, hogy figyelemmel kísérje az információkat, és szükség esetén frissítse őket.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Fontos,  hogy  az  információ  minden  józsefvárosihoz  eljusson,  ezért  nem  célszerű  a 
társasházakra bízni ennek a feladatnak a kezelését. Sok olyan tábla van más kerületekben, ami 
könnyen rongálódik, ez egy olcsó és masszív tábla lesz, ami könnyen cserélhető. Ha változik 
valamelyik adat, azt is öntapadós papírlapokkal könnyen lehet módosítani. A Kisfalu, vagy a 
JVSZ is részt tud venni ezekben a feladatokban. Megköszöni, hogy a képviselők támogatják 
az előterjesztést.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. Az alpontokkal együtt 
5 pontból álló határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
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206/2012. (VI. 21.) 18 IGEN    0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egységes  önkormányzati  információkat  tartalmazó  hirdetőtáblát  szerez  be,  összesen 
3.048.000,- Ft összegben.

2. a  határozat  1.  pontja  alapján  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési 
általános és céltartalékon belül városmarketing céltartalék előirányzatát 3.048,0 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát, ugyan 
ezen összeggel megemeli.

3. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására.

4.a) felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét  a  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonban  álló 
lakóépületek esetén a határozat 1. pontja szerinti hirdetőtáblák telepítésére vonatkozó 
intézkedések megtételére.

4.b) felkéri  a  polgármestert  a  határozat  3.  pontja szerinti  beszerzési  eljárás lefolytatását 
követően a társasházi képviselő felé történő intézkedés megtételére.

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

Felelős: 1-3., 4.b), 5. pont esetén polgármester, 
4.a) pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: 1., 2. pont esetén 2012. június 21.
3. pont esetén a beszerzési eljárás megindítására 2012. június 27.
4. pont esetén a beszerzési eljárás eredményének megállapítását követően
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

Napirend 4/5. pontja
Javaslat Strázsa u. felújítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. A 2 pontból álló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
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207/2012. (VI. 21.) 18 IGEN      0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  VértesAszfalt  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (székhely:  2800 
Tatabánya,  Mészáros  út  7.)  támogatásként  felajánlott  kötelezettségvállalását,  az 
Önkormányzat közérdekű céljainak és tevékenységének megvalósítására elfogadja.

A felajánlott  kötelezettségvállalás  jellege:  természetbeni,  tárgya:  a  Budapest,  VIII. 
kerület Strázsa u. (hrsz.38839/10), 2375 m2  terület felújítása, összege: 4.213.210,- Ft.

2. felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  5.  számú  mellékletét  képező  megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. június 21.

2. pont esetén 2012. június 27.

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

Napirend 4/6. pontja
Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Vörös Tamás - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztés címe és előterjesztője megváltozott. Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a  napirend  vitáját  megnyitja.  Kérdések,  hozzászólások. 
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Azt  kérdezi,  hogy miért  volt  ennyire  sürgős,  hogy csak  a  tegnapi  napon  kapták  meg  az 
előterjesztést,  mert  igazából  csak  a  cégnek  érdeke,  hogy a  zöld  terület  a  telkéről  törölve 
legyen, hogy aztán könnyen beépíthesse azt a jövőben?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót a Főépítész úrnak.

Fernezelyi Gergely Sándor
Itt  arról  van  szó,  hogy  a  cég  fölajánlja  azt  a  pénzt,  egy  olyan  feladatra,  amit  itt  az 
önkormányzat végez, ezért ő kérte, hogy ez sürgős lenne, mert van egy olyan menetrendje,  
amibe ez így illik bele.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Felteszi, hogy akkor a cég hamarosan építkezni is fog, mert egyébként miért lenne sürgős ez?
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Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót a Főépítész úrnak.

Fernezelyi Gergely Sándor
Igen, erről van szó, hogy egy szállodát szeretnének ott felépíteni.

Dr. Kocsis Máté
Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  A  3  pontból  álló  határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
208/2012. (VI. 21.) 13 IGEN      0 NEM 5 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  1082  Budapest,  Vajdahunyad  utca  6.  szám  alatti  ingatlan  tulajdonosa  által 
elkészíttetett, és a telek beépíthetőségére vonatkozó tanulmánytervet elfogadja.

2. az 1. pontban meghatározott tanulmányterv alapján településrendezési szerződést köt a 
HILLPARK  Ingatlan  Kft.-vel,  Józsefváros  Kerületi  Építési  Szabályzata  és 
Szabályozási  Terve  módosításnak  finanszírozására  a  111.  számú  tömb  területére 
vonatkozóan.

3. felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező  településrendezési 
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis Máté
13 igen, 0 nem, 5 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a határozatot.

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat  a  józsefvárosi  óvodák  maximális  csoportlétszám  túllépésének 
engedélyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a 
napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Dr Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr Révész Márta
Megkérdezi, hogy a tavalyihoz képest 16 fővel kívánják az engedélyezett  csoportlétszámot 
növelni,  akkor  ezzel  tudjuk-e  biztosítani,  hogy  minden  gyereknek  helye  legyen,  vagy 
szükséges-e új csoportot létesíteni?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Megnyugtat mindenkit,  hogy nem kell új csoportot létesíteni, hiszen vannak olyan óvodák, 
ahol még van hely, de ebben a 3 óvodában meg kell emelni a csoportlétszámot, hiszen nem 
szeretnék, hogyha testvérpárok el lennének választva. Ez még változhat, hiszen ezek májusi 
adatok.

Dr. Kocsis Máté
Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  A  2  pontból  álló  határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
209/2012. (VI. 21.) 18 IGEN      0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. engedélyezi a táblázatban szereplő óvodák tekintetében a maximális létszámtól való 
eltérést a 2012/2013-as nevelési évre az alábbiak szerint:

intézmény 
megnevezése

csoport  
megjelölése

a csoport  
tényleges 
létszáma

számított  
létszám

engedélyezett
létszám

(a maximális 
létszám 10%-
kal megemelt 

értéke)
TÁ-TI-KA 

Napközi Otthonos 
Óvoda

Kiscsoport 27 27 27

Pitypang Napközi 
Otthonos Óvoda

1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport

27
27
27
27

27
27
27
27

27
27
27
27

Katica Bölcsőde 
és Napközi 

I. csop.
V. csop. 24 26 27
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Otthonos Óvoda VI. csop.
24
24

27
26

27
27

2. A  1.  pontban  szereplő  maximális  csoportlétszám  túllépésének  oktatásszervezési 
indoka:  évről-évre  egyre  több gyermek  rendelkezik  olyan  szakvéleménnyel,  amely 
alapján az óvodai csoportok létszámába kettes, illetve hármas szorzóval számítandó 
be. 
A  Józsefvárosi  Önkormányzat  jelenlegi  költségvetése  nem  teszi  lehetővé  a 
csoportbontást, illetve további új csoportok indítását. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.

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

Napirend 5/2. pontja
Javaslat  fedezet  biztosítására  iskolai  sportudvarok  fejlesztéséhez  és 
gyermekek közlekedésbiztonságának a növeléséhez
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Előterjesztői kiegészítés van, ezért megadja a szót Alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
A tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy a zebra kialakítása miért kerül ennyibe. Időközben 
kiderült, hogy a Közterület-felügyelet a tavalyi évben már meglévő, de elmosódott zebrákat 
fölfestett, de az lényegesebben olcsóbb volt. Itt különböző engedélyeket kell kérni, mert új 
zebrákat kell felfesteni. Amennyiben lehetőség lesz rá, az olcsóbb megoldást fogják keresni. 
Kéri, hogy ennek fényében támogassák a mostani előterjesztést.

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Dr Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr Révész Márta
Megköszöni, hogy a Práter utcai SZMK kérésének megfelelően jártak el.

Dr. Kocsis Máté
További  hozzászólás  hiányában  a  vitát  lezárja.  Az  alpontokkal  együtt  8  pontból  álló 
határozatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
210/2012. (VI. 21.) 18 IGEN       0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Németh László Általános Iskola sportudvarait  felújítja és a feladat végrehajtására 
(tervezés, kivitelezés) 14 922 500,- Ft összeget biztosít.

2. A Német és a József utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyeket létesít és a feladat 
végrehajtására (tervezés, kivitelezés) 4 381 500,- Ft összeget biztosít.

3. a Németh László Általános Iskolában tisztasági festést végeztet, az Iskolában új udvari 
kijáratot létesít, illetve az utcai kijárat előtti védőkorlátot meghosszabbítja és a feladat 
végrehajtására 14 986 000,- Ft összeget biztosít.

4. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola meglévő sportudvarának befedésére 
terveket készíttet és a feladat végrehajtására 2 603 500,- Ft összeget biztosít.

5.  a jelen határozat 1-2. pontjai szerinti munkálatok teljes körű bonyolítására és műszaki 
ellenőrzésére a Kisfalu Kft. és az Önkormányzat között fennálló Megbízási szerződés 
15.2  pontja  alapján  a  Kisfalu  Kft-t  kéri  fel  és  a  feladat  ellátásáért  a  Megbízási 
szerződés  22.20 pontja  alapján a  Kisfalu  Kft  részére  579 120,-  Ft  megbízási  díjat 
biztosít.

6. a jelen határozat 1-3. valamint 5. pontjában szereplő feladatok fedezetének biztosítása 
érdekében

a) az  Önkormányzat  kiadás  11602  cím  felújítási  előirányzatán  belül  az  épületek 
felújítása zárolt előirányzatából 34.869,1 e Ft-ot felold, egyben az előirányzatot, 
ugyan ezen összeggel csökkenti.

b) az  Önkormányzat  kiadás  11601 cím felhalmozás  előirányzatát  4 512,9  e  Ft-tal 
megemeli a gyalogátkelőhely kiépítése címen.

c) az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítás  előirányzatát  15.370,2  e  Ft-tal 
megemeli a Németh László Általános Iskola sportudvarainak felújítása címén.

d) az  Önkormányzat  kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson  belülre,  ezen  belül  saját  költségvetési  szervek  felügyeleti 
működési  támogatása  előirányzatát  14 986 e  Ft-tal  megemeli  a  Németh  László 
Általános Iskola tisztasági festése és karbantartása címén.

e) a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  támogatások  saját 
költségvetési  szervek működési  felügyeleti  szervi  támogatása előirányzatát  és  a 
kiadás dologi előirányzatát 14 986 e Ft-tal megemeli az Iskola tisztasági festése és 
karbantartása címén.

7. a  határozat  4.  pontjában  szereplő  feladatok  fedezetének  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a FTC 
sportsátor program előirányzatát 2 603 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 
11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter 
Ének-zene Általános és Sportiskola sportudvarához sportsátor tervezési díja címén.
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8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-7 pontban foglaltak 2012. június 30., 8. pont legkésőbb 2012. szeptember 30.

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

Napirend 5/3. pontja
Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottságok megtárgyalták.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a  napirend vitáját  megnyitja. 
Megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Amikor a két iskola összevonásáról volt szó, az volt az ígéret, hogy pedagógusi álláshely nem 
fog  megszűnni.  Miért  szerepel  akkor  mínusz  hattal  kevesebb  a  létszámban?  Ugyanígy  a 
technikai  álláshelyeknél  is  mínusz  szerepel.  Van-e  elképzelés  az  ő  elhelyezésükkel 
kapcsolatban?

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Megnyugtatásul  elmondja,  hogy  alapos  körültekintő  átvizsgálás  után  mindenkinek  tudnak 
álláshelyet biztosítani, beleértve ebbe a technikai dolgozókat is. A szám azért mutat ekkora 
eltérést,  mert  az  iskolákban  a  pedagógusoknak  nem  egy  tantárgyból  tevődött  össze  az 
óraszáma, hanem egyéb plusz óraszámokból is. Miután a két iskola összeköltözik és kevesebb 
tanulócsoport lesz, így ezek az órák leszámítolódnak, tehát nincs szükség ennyi óraszámra, de 
mindenkinek lesz munkája.

Dr. Kocsis Máté
Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  A  7  pontból  álló  határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
211/2012. (VI. 21.) 18 IGEN      0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. 2012.  augusztus  1.  napjától  az  iskolák  pedagógus  álláshelyeit  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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Intézmény neve
Pedagógus álláshelyek 

változása Változás
2012.01.01. 2012.08.01

Németh László Általános Iskola 43 65 22
Deák-Diák Általános Iskola 41 42 1
összesen                                                                                                                           23

2. 2012.  augusztus  1.  napjától  az  alábbi  nevelő-oktató  munkát  segítő  közalkalmazotti 
álláshelyeket módosítja:

Intézmény neve

Nevelő-oktató munkát 
segítő közalkalmazotti 
álláshelyek változása Változás

2012.01.01. 2012.08.01
Németh László Általános Iskola 2 4 2
Losonci Téri Általános Iskola 4,5 5,5 1
JEGYMKÁI 9,5 10 0,5
Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és 
Sportiskola 3,5 4,5 1

összesen                                                                                                                         4,5

3. 2012.  augusztus  1.  napjától  az  egyéb  (gazdasági,  technikai)  közalkalmazotti 
álláshelyeket az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény neve

Egyéb (technikai) 
közalkalmazotti 

álláshelyek változása Változás

2012.01.01. 2012.08.01
Németh László Általános Iskola 21 25 4
JEGYMKÁI 12,5 13,5 1
Losonci Téri Általános Iskola 19 20 1
Józsefvárosi Zeneiskola 7 7,5 0,5
Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és 
Sportiskola 17,5 18,5 1

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2 2,25 0,25
összesen:                                                                                                                    7,75

4. Az  1-3.  pont  alapján  a  közoktatási  intézmények  engedélyezett  álláshelyei  2012. 
augusztus 1-től az alábbiak szerint módosul:

Intézmény neve
Engedélyezett álláshely

2012. 07. 31. 2012. 08. 01.
Németh László Általános Iskola 66 94
Deák-Diák Általános Iskola 62,5 63,5
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JEGYMKÁI 61 62,5
Losonci Téri Általános Iskola 92,5 94,5
Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola 74 76

Józsefvárosi Zeneiskola 52 52,5
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 28,25 28,5

5. az Őszirózsa Gondozó Szolgálat  üres álláshelyeit  2012. augusztus- 1-től  3 gondozói 
álláshellyel  92-ről  89  álláshelyre  csökkenti  az  alábbi  bontásban:  szak-alkalmazotti 
álláshelyek  száma  75-ről  72-re  csökken,  az  egyéb  álláshelyek  száma  17.  A 
csökkentésből eredő bérmegtakarítást elvonja az intézmény költségvetéséből. 

6. felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyek változásából adódó költségeket terjessze be 
a Képviselő-testület 2012. szeptemberi ülésére. 
Az augusztus havi bérek és járulékainak fedezete  a döntésig a 4.  pontban megjelölt 
intézmények költségvetésének rendszeres személyi juttatás előirányzata.

7. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál az intézmények 
engedélyezett álláshely változását vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pont esetén: 2012. augusztus 1.

6. pont esetén: 2012. szeptember 30.
7. pont esetén: a költségvetés következő módosítása

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

Napirend 5/4. pontja
Javaslat  könyv  kiadására  a  Bárka  Színház  fennállásának  15  éves 
évfordulója alkalmából
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottság  nem tárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  van,  ezért  Alpolgármester  asszonynak 
adja meg a szót.

Sántha Péterné
Mivel meg fognak válni a színháztól,  ezért  ezzel  szeretnének úgymond, emléket állítani a 
színháznak.

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

Komássy Ákos
Örülnek annak, hogy lesz az évforduló alkalmából egy könyv, csak nem érti, hogy ezt miért 
ilyen sürgősen kellett tárgyalni, és miért tegnap este érkezett meg pótpostával az előterjesztés.
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Dr. Kocsis Máté
Az alapító igazgató, aki 10 évig igazgatta a színházat, szeretné lezárni ezt a 15 évet ezzel a 
kiadvánnyal.  Ez  nem  a  Bárka  lezárását  jelenti,  hanem  ennek  a  15  évnek  a  lezárását. 
Tekintettel arra, hogy ez az évforduló nagyon közel van, hiszen nem egészen 3 hónap, ezért 
azt  kérte,  hogy a könyv  elkészülésének érdekében minél  előbb kerüljön a  Testület  elé  az 
előterjesztés.  Napirend vitáját  lezárja, hozzászólás hiányában. Az 5 pontból álló határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
212/2012. (VI. 21.) 18 IGEN       0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Bárka Színház 15 éves fennállásának alkalmából a Bárka Színházról készülő kézirat 
elkészítésére, összeállítására, szerkesztési feladataira bruttó 1.498.600 Ft-ot biztosít.

2. hozzájárul a szerkesztő azon szándékához, hogy a Bárka Színházról készülő könyv 
kiadását külső anyagi forrásból valósítsa meg.

3. a  határozat  1.  pontja  alapján  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési 
általános és céltartalékon belül városmarketing céltartalék előirányzatát 1.498.600 Ft-
tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11202 cím dologi előirányzatát ugyanezen 
összeggel megemeli.

4. felkéri  a  polgármestert  a  Szín-ház-ép  Bt.-vel  (székhely:  1146  Bp.  Abonyi  u.  19. 
adószám:  20290746-3-42.  képviseli:  Varga  Gabriella)  kötendő  szerződés  aláírására 
bruttó  1.496.600  Ft  összegben,  mely  szerződés  tartalmazza  a  könyvhöz  szükséges 
anyagok gyűjtését, interjúk elkészítését, az esetlegesen jogdíjas fényképek beszerzését, 
a  könyv  lektorálását,  a  kézirat  elkészítését,  valamint  a  nyomdai  és  grafikai 
tevékenység tekintetében a külső forrásbevonás lehetőségének megvizsgálását.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2012. június 21.

4. pont esetében: 2012. június 28.
5. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

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

6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
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Javaslat  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal  történő  Együttműködési 
Megállapodások megkötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az  illetékes  bizottság  megtárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a  napirend  vitáját 
megnyitja. Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. Az 5 
pontból álló határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
213/2012. (VI. 21.) 18 IGEN      0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja és felkéri a polgármestert Bolgár, Görög, Német, Lengyel, Örmény, Roma, 
Román,  Ruszin,  Szerb,  Szlovák,  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzattal  az 
Együttműködési Megállapodások aláírására.

2. felkéri  a  polgármestert  az  aláírt  Együttműködési  Megállapodások  megküldésére  a 
Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 6.

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

Napirend 6/2. pontja
Beszámoló a Képviselő-testület  bizottságai  2011.  XI.  01.  –  2012. IV.  30. 
között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottságok megtárgyalták.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a  napirend vitáját  megnyitja. 
Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárja, hozzászólás hiányában. Az 1 pontból álló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
214/2012. (VI. 21.) 18 IGEN       0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Humánszolgáltatási  Bizottság 2011. XI. 01. – 2012. IV. 30. között, átruházott  hatáskörben 
hozott  döntéseinek végrehajtásáról  szóló, az előterjesztés  mellékletét  képező beszámolókat 
elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 21.

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

Napirend 6/3. pontja
Budapest Főváros Kormányhivatalának önkormányzati rendeletalkotásra 
vonatkozó javaslata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság  nem  tárgyalta.  Előterjesztői  kiegészítés  nincs,  a  napirend  vitáját  megnyitja. 
Napirend  vitáját  lezárja,  hozzászólás  hiányában.  A  3  pontból  álló  határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
215/2012. (VI. 21.) 18 IGEN         0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) Budapest Főváros Kormányhivatalának az önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó 
V-B-004/00634-1/2012. ügyiratszámú javaslatával egyetért és elfogadja azt.

2.) az  1.  pontban  meghatározott  javaslatot  beépíti  az  önkormányzat  rendeletalkotási 
gyakorlatába.

3.) felkéri a polgármestert Budapest Főváros Kormányhivatalának jelen határozatról való 
tájékoztatására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.

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

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

• Tájékoztatás a helyi adó és gépjárműadó tartozások közzétételéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - önkormányzati adóhatóság vezetője

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs. A  napirend  vitáját  megnyitja.  Megadja  a  szót  Jakabfy  Tamás 
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Világos, hogy a tartozások kifüggesztésére a törvény felhatalmazást biztosít. Azt kéri, hogy a 
közzétételeknél a tartozások alsóhatára ne ezer forint legyen, mert az bárkinél előfordulhat. 
Azt szeretné, ha ezer forintnál minimum tízezer, vagy annál nagyobb összeget határozzanak 
meg alsóhatárként. Ezzel elérhetik, hogy az igazán nagy adósok ettől a „publicitástól” jobban 
befizessék az adósságukat.

Dr. Kocsis Máté
Tekintettel  arra,  hogy  tájékoztató,  javaslatait  nem tudják  módosító  indítványként  kezelni. 
Jegyző asszony pedig nem kíván reagálni az elhangzottakra.

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

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli  kiegészítés  nincs. A  napirend  vitáját  megnyitja.  Kérdések,  hozzászólások.  A 
tájékoztató vitáját lezárja, szavazni nem kell.

Képviselői kérdések:

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót a képviselőknek, képviselői kérdéseket tehetnek fel.

Balogh István
A Koszorú  utcában van egy óvoda.  Megkérdezte,  megoldható-e,  akár  ősszel  az,  hogy az 
autósok figyelmét  felhívják arra,  hogy ott  egy óvoda van, és ott  gyermekek közlekednek. 
Jelenleg az autósok nagy sebességgel hajtanak végig az utcán, és nincs jelzőtábla sem kitéve, 
amely a gyermekek jelenlétére figyelmeztetné őket.
Köszönetet  mondott  a  JVSZ-nek  azért,  amiért  a  Tavaszmező  utcát  szinte  kifogástalanul 
tisztán tartja.
Megkérdezte,  ki lehetne-e cserélni a Mátyás téri virág ágyások, illetve a fák tövében lévő 
földet, mert a rossz minőségű föld miatt a növények kipusztulnak.

Dr. Kocsis Máté
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A Hivatal a Képviselő Úr kérdésére 15 napon belül, írásban válaszol.
Megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szót. Nekem 3 kérdésem van. Az első kérdés az, hogy a JVSZ nyertes 
intézményvezetői  pályázata  nyilvánosságra hozható-e.  A második kérdésem az,  a sajtóban 
megjelent, illetve blogokon foglalkoztak azzal, hogy a józsefvárosi jegyző a VII. kerületben 
önkormányzati bérlakáshoz jutott, kaphatunk-e ezzel kapcsolatban tájékoztatást? A harmadik 
kérdésem,  pedig,  az  hogy,  ugyancsak  sajtóból  tudom,  hogy  az  az  Arany  Alkony  Idősek 
Otthona, amely a Mátyás téren található, annak a fenntartása veszélyben van. Azt szeretném 
kérdezni,  miután az ott  lakók józsefvárosi lakosok, ezzel  kapcsolatban van-e tennivalója a 
kerületünknek? Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Az Arany Alkonyra vonatkozó kérdésére a Képviselő asszonynak 15 napon belül válaszolunk. 
Az  első  kérdésére,  a  JVSZ-t  illetően,  én  azt  gondolom,  hogy  a  pályázatnak  valóban 
megismerhetőnek  kell  legyen,  a  pályázat  benyújtójának  ehhez  hozzá  kell  járulnia.  A 
pályázatról  szóló,  illetve  az  azt  elbíráló  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyve  nem  lehet 
nyilvános, mert az egyik pályázó nem járult hozzá. De magát a győztes pályázatot – én azt 
gondolom, ha hozzájárul annak szerzője – akkor természetesen, sőt én magam is ennek lennék 
a pártján. Nincs abban semmi titok, ráadásul egy jó pályázattal állunk szemben.
A második kérdésére, pedig Jegyző Asszony válaszol.

Rimán Edina
Köszönöm szépen.  Tisztelt  Képviselő-testület!  Nagyon  köszönöm Képviselő  Asszonynak, 
hogy feltette ezt a kérdést és végre módomban áll hiteles, és tényszerű tájékoztatást nyújtani a 
sajtókban megjelent írásokkal ellentétben, tekintettel arra, hogy engem senki nem kérdezett 
meg az ott leírtak valóságtartalmáról. Először is szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a 
VII. kerület, Erzsébetváros, Dob u. 20. szám alatt a II. emelet 23-as számú lakásban élek. Ez 
egy 42 m2-es önkormányzatik bérlakás. Található benne egy szoba, egy fürdőszoba és egy 
konyha. Nem szociális lakbért fizetek. Az Önkormányzatnak fizetendő lakbért, a kapcsolódó 
közüzemi díjakat  mindig határidőre, pontosan megfizettem. Tájékoztatom továbbá Önöket, 
hogy a felújítási kötelezettségemnek bérbeszámítás nélkül 3 év alatt tettem eleget. 2008-ban 
már  az Önkormányzat  tisztviselőjeként  dolgoztam,  itt  a VIII.  kerületben,  és mivel  az egy 
köztudott  tény,  hogy én egy borsod-megyei  lány vagyok,  és  a  Fővárosban a  hosszú távú 
lakhatásom nem volt megoldott,  úgy gondoltam, hogy talán próbálkozhatok önkormányzati 
bérlakás  pályázattal.  Én  úgy  ítéltem  meg,  hogy  olyan  támadás  érhetne  engem  itt  a 
Józsefvárosi  Önkormányzatnál,  ha  ehhez  az  Önkormányzathoz  adnám  be  a  pályázatom, 
továbbá mindenkit,  aki  ezzel  kapcsolatosan akár  a  Hivatal  dolgozója,  akár  önkormányzati 
tisztségviselő, akár a vagyonkezelő munkatársa, hogy jogtalanul én előnyt élvezek bármiben 
is, én úgy gondoltam, hogy ezt nem tehetem meg senkivel. Soha nem élveztem semmiben 
előnyt, soha nem is kértem senkitől ilyet, ezért én a saját választásom szerint úgy gondoltam, 
hogy  más  kerületben,  kerületekben  próbálkozom.  2008-ban  sikerült  a  VII.  kerületi 
Önkormányzattól  megkapnom  ezt  a  bérlakást,  pozitívan  bírálták  el  a  pályázatomat.  Úgy 
gondoltam, azért oda adom be, mert kívül állóként veszek részt, mint bárki más. Én tisztában 
vagyok  azzal,  hogy  Józsefváros  jegyzőjeként  nekem  tűrnöm  kell  az  alaptalan  és 
személyeskedő vádaskodásokat, de őszintén remélem és bízom benne, hogy a következő, két 
év  múlva  esedékes  önkormányzati  választás  nem  a  józsefvárosi  jegyző  lakhatási 
körülményeiről, személyéről fog szólni, hanem a politikai pártok teljesítményéről, a jelöltek 
jövőbeni  elképzeléseiről,  és  leginkább  az  Önkormányzat  eddigi,  kemény  munkájáról. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
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Dr. Kocsis Máté
Tisztelt Képviselő-testület! Bár nem lettem megszólítva, de az Ügyrend rabságából kilépve, 
hamár ilyen szépen összegyűltünk, és szűk körben vagyunk, akkor engedjenek meg néhány 
gondolatot ezzel kapcsolatban. Elől járóba bocsátom, nem feltételezem, hanem kifejezetten 
állítom, hogy Révész Márta képviselő asszony nem rossz szándékkal tette fel ezt a kérdést.  
Azt  is  állítom,  hogy  ez  az  összetételű  Képviselő-testület  az  szerencsés,  ilyen  értelemben 
szerencsés, hogy sokan azt sem tudják, hogy mi folyt  itt  régen, akik meg tudják, azoknak 
részük volt ennek a felszámolásában, amit köszönök nekik. És ebbe beletartozik a Hivatal mai 
vezetése  is,  mind  a  Jegyző  Asszony  személye,  mind  pedig  a  sokáig  jegyzőt  helyettesítő 
aljegyző személye. De ezzel a kis előzménnyel, megpróbálom magam visszafogni, rövidnek 
és  kulturáltnak  maradni,  de ha  valaki  azt  gondolja,  főleg azok közül,  akiket  páros  lábbal 
kellett innen kirúgni, akár a politikai szférából, akár a Hivatalból, mert hogy mondjam  gyanú 
árnyéka gyakran vetült rájuk, és ha ők azt gondolják, hogy ezt az Önkormányzatot a mostani 
Hivatalt,  és  a  mostani  Képviselő-testületet  bármibe  bele  tudják  keverni,  akkor  szerintem 
óriásit  tévednek.  Először  én  azt  hittem,  hogy sok páros  lábbal  kirúgott  ember  csak  azért 
vagdalkozik, mert elzáródtak azok a bizonyos csapok, de aztán rájöttem, hogy nemcsak erről 
van szó. Hiszen van ebben valami rettegés is, hiszen pontosan tudják, és ne haragudjanak meg 
a szocialisták, és Önök hárman különösen ne vegyék magukra, de pontosan tudják, hogy az 
elmúlt közel 1,5 évtized, ami Józsefváros rohanása volt a szakadék felé, aminek az öröksége 
közel háromtucat büntetőügy. Aminek az öröksége egy olyan Pollach Mihály téri ügy, ami ezt 
a  Képviselő-testületet  2  milliárd  forinttal  fogja  megterhelni.  Aminek  az  öröksége  az  a 
Hunyadi Palota értékesítési botrány, ami kialakulóban van, amit a 2006-os választások előtti, 
utolsó képviselő-testületi ülésen az SZDSZ-esek és az MSZP-sek boltoltak le. Az a félrement, 
egyébként alap szándékait tekintve jó Magdolna Negyed Program, aminek a kivitelezésében 
finoman  szólva  is  estek  hibák.  Az  a  közel  félezer  lakásmaffia  gyanús  ügy,  aminek  a 
felszámolása  ennek  a  Képviselő-testületnek  az  eredménye  rendelet-módosítás  útján,  ami 
egyébként a Kisfalu Kft javaslatára történt meg nem sokkal a ciklusváltás környékén. Éppen 
azért, hogy azokat a korábbi rossz gyakorlatokat, és amelyek, és most kapaszkodjanak meg, 
40 milliárdos  vagyonvesztés  becslések szerint,  és 10 milliárdforintos  eladósodást  okoztak, 
azokat  valahogy megfékezzük.  Én a Jegyző Asszony világszenzációt  jelentő lakásügyének 
tisztázása után arra szeretném felhívni a korábbi politikai és hivatali garnitúrájának tagjait, 
hogy szerényebben,  visszafogottabban és alázatosabban,  és különböző tintanyaló  újságírók 
ideküldözgetése korrupciós ügyek felkutatása miatt, az azon túl, hogy nem szerencsés, sokan 
akik részt vettünk ennek a felszámolásában nehezen viseljük. De végtelenül veszélyes is lehet, 
mert  ez  a  fagyi  visszanyalhat.  Azzal,  hogy  mi  egyébként  politikai  szempontból  nem 
vagdalkozunk folyamatosan a múlt örökségével, azzal nem azt mondjuk, hogy nincs. Van, 
csak, amikor nem muszáj, akkor politikai alapon nem hozzuk szóba. Ha Önök politikában 
szocializálódtak,  már  pedig,  aki  itt  ül  az  látott  már  ilyesmit,  pontosan  tudja,  hogy  a 
kormányzó  többség  és  a  polgármester,  általában  a  kiegyensúlyozott,  nyugodt  légkör 
megteremtésében érdekelt a kerületben. Ez nem azt jelenti, hogy „hülye”, és nem azt jelenti, 
hogy  nem  ismeri,  vagy  nincs  véleménye  ezekről  a  megörökölt  ügyekről.  Ha  ezek  a 
jelenségek, az a közel 3 tucat büntetőügy ami zajlik a korábbi ügyek miatt az Önkormányzat 
ellen,  hogyha  ez  a  rengetek  eltékozolt  vagyontárgy  és  sorolhatnám  nap  estig  azokat  az 
ingatlanokat, telkeket, amelyeket felelőtlenül, meggondolatlanul, a kötbérköveteléseiket nem 
érvényesítve,  borzasztó  rossz  konstrukcióban,  és  mindig  valamiért,  éppen  a  helyi 
jogszabályoknak  épp  hogy  megfelelően  értékesítettek,  akkor  ebből  egy  nagyon  komoly 
politikai vitanapot is tarthatnánk. Nyilván, ha lesz rá igény, én állok elébe, de azt a jelenséget 
nagyon-nagyon lesújtóan figyelem, hogy erre a Képviselő-testületre, erre a jegyzőre, erre az 
aljegyzőre és ezekre az alpolgármesterekre – magamat direkt hagytam ki – próbálnak olyan 
árnyékot  vetni,  ami  alaptalan.  Még  egyszer  mondom,  bátor  lépésnek  is  gondolom.  Ha 
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elfogadnak tőlem egy jó tanácsot azok, akik részt vettek az elmúlt  15 év politikájának az 
alakításában,  azok,  akik  meghatározó  szereplői  voltak  –  és  itt  hadd  emeljem  ki,  hogy 
polgármesterként megtanultam, hogy egy polgármester háta mögött is mennyi mindent meg 
lehet  csinálni  –  éppen  azért  ne  reménykedjenek  azok,  akik  az  elődöm  egyszemélyi 
felelősségét gondolják a megúszás vonalának. Azt szeretném tőlük kérni, hogy utólag innen 
kihajítva, egyébként 3 tucat büntetőüggyel a hónuk alatt, kicsit fogják vissza magukat. És a 
Jegyző  világszenzációt  jelentő  lakásügyének  a  feltárását  én  úgy gondolom,  ugyan  ebbe a 
körbe sorolom. Ha igénylik  a politikai  pártok,  akkor  valóban egyszer  írnék vagy tartanék 
Önöknek egy összefoglalót arról, hogy mi ennek az Önkormányzatnak az öröksége. Szintén 
Önök hárman szocialista képviselők ne vegyék személy szerint magukra, és most lehet, hogy 
furcsát  fogok  mondani,  de  hogyha  akár  az  LMP,  akár  a  Jobbik  képviselője  jönne  elő 
ilyenekkel, azt sem tartanám egy tisztességes dolognak, mert itt ülnek és látják, hogy mennek 
a dolgok, de hogy pont Önök, ezt meg kifejezetten nehezen viselem. Legyenek szívesek ezt 
elfogadni tőlem, és szeretném azzal zárni, amivel kezdtem, hogy tudom, hogy éppen Révész 
Márta Képviselő Asszony az, aki nem rossz szándékból tette fel ezt a kérdést. De maga a 
jelenség,  meg  az  a  folyamat,  ami  zajlik  manapság  ez  ellen  az  Önkormányzat  ellen,  az  a 
lejárató kampány, különböző táskás emberek, ilyen olyan elküldött referensek, és mit tudom 
én még kiknek a fenyegető levelei, meg minden, azt betudjuk annak, hogy komoly érdekeket 
sértettünk.  Komoly  érdekek  sérelmét  szintén  érdemes  lenne  egy  napirend  tárgyalásában 
megvitatni,  de a teljesség igénye  nélkül,  ha a Centrum Parkolóra különböző társaságokra, 
ingatlanbefektetési  konstrukciókra  gondolnak,  amelyek  nem  voltak  előnyösek  az 
Önkormányzatnak, ezek felszámolása nem volt vértelen dolog. Nem szaporítom a szót, csak 
hamár ilyen  szépen előhozták ezeket  a témákat,  akkor jó ha tisztázzuk egymás  pozícióját 
ezekben az ügyekben. 
Dr. Révész Márta képviselő asszonyt illeti a szó.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen.  Polgármester  Úr!  Egyrészt  köszönöm szépen  a  Jegyző  Asszonynak  a 
válaszát, azért mert én azt gondolom, hogy amikor sajtókban megjelennek hírek, és arra nincs 
reakció, akkor sokan úgy vélhetik, hogy van alapja a hírnek. Én azért gondoltam, hogy sokkal 
egyszerűbb dolog, ha ezt rövidre zárjuk és van ellenérvünk, amivel azt tudjuk mondani, hogy 
kérem szépen ez  nem felel  meg  a  valóságnak.  Én  ezt  azért  tartom szükségesnek,  tartom 
fontosnak,  mert  én  azért  vállaltam  a  képviselőséget,  mert  azt  láttam,  hogy  egy  olyan 
képviselő-testület és egy olyan vezetés indul itt a Józsefvárosban, amelyik megpróbál mindent 
a lehető legtisztességesebben és törvényesebben végezni. És mindent megtesz azért, hogy sem 
a Hivatal sem a csatlakozó intézményeiben korrupció ne fordulhasson elő. Miután lehet, hogy 
én  vagyok  az,  aki  a  legrégebb  óta  képviselő  vagyok  itt  a  Képviselő-testületben,  ezért 
szeretném azt mondani, hogy azt azért nem szeretném, ha ez maradna meg, hogy minden ami 
esetleg korrupciógyanús vagy akár korrupció volt, az kizárólag az MSZP és az SZDSZ-nek a 
bűne, mert azért én is emlékszem olyan HVG-s és egyéb cikkekre, és olyan esetekre, amikor a 
bizonyítékok  nem  kizárólag  ilyen  képviselőkre  vetültek.  Én  azt  gondolom,  hogy  itt 
mindenkinek volt szerepe abban, és nagyon sok olyan közös döntés volt, amelyik nem minden 
esetben, például volt nagyon sok olyan eset, amikor tudtuk, hogy valamilyen nem teljesen 
meggyőződésünknek megfelelő döntést kell hozni, és olyankor vagy nem szavaztunk, vagy 
kimentünk. Annak ellenére, hogy ebből problémák voltak, vállaltuk a kimenést. Bocsánat ezt 
most dr. Molnár Györgyre és rám értettem, amikor tudtuk. És biztos volt olyan eset, amikor 
tudtom  kívül  hozzájárultam  ahhoz,  hogy  olyan  gazdasági  döntést  hozzunk,  ami  nem  az 
Önkormányzat  érdekét  szolgálta.  Nem vonom kétségbe.  Sajnos azt  is  tudom, hogy voltak 
ilyen döntések akkor is, amikor nem szocialista és nem SZDSZ-es vezetője volt a Gazdasági 
vagy  a  Pénzügyi  Bizottságnak.  Én  nem azt  mondtam,  hogy  kizárólag  egyik  vagy  másik 
társaság a felelős, én azt gondolom, hogy voltak itt esetek, amelyekbe többek felelősek voltak, 
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és ezért nem szeretném, ha ez csak kettőre vetülne. De ez nem jelenti azt, hogy a felelősség 
alól ki kell másznunk. Ennyi volt a megjegyzésem, és köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Engedje meg Képviselő Asszony,  én tudatosan beszéltem az elmúlt  1,5 évtizedről,  és aki 
ismeri a kerület politikai történetét, az pontosan tudja, hogy ott minden volt. Nem óhajtom ezt 
egy vagdalkozásba átvinni, csak a folyamat számomra annyiban nem szimpatikus, hogy a régi 
garnitúra, amit valóban Ön is ismer, és nem tartozott az irányítói közé, én ezt pontosan tudom. 
Szeretném, ha kellő alázattal és szerénységgel viseltetne a kerület jelenlegi ügyei iránt, és nem 
a fizetett újságírás eszközéhez meg különböző büntetőfeljelentésekhez folyamodna. Nyilván 
számukra  az  én  skalpom  érné  a  legtöbbet,  de  látom,  hogy  unalmukban  már  az 
ügyosztályvezetőimet,  intézményvezetőimet,  képviselőimet,  helyetteseimet,  jegyzőmet  és 
mindenkit támadnak. Amit egyrészt egy gyáva dolognak tartok, mert ha van valami probléma, 
akkor ki kell lőni a vezért, hogyha meg nincs, akkor meg abba kell hagyni ezt az egészet. 
Olyan emberekbe meg pláne nem rúgunk, akik végképp nem tehetnek ezekről az ügyekről. 
Tehát sunyi, férfiatlan és gyáva dolognak tartom ezt az egész jelenséget.
Jakabfy Tamás képviselő úr.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Az előző képviselő-testületi ülésen én, illetve a pártom a képviselők által 
meg  lettünk  vádolva,  hogy  a  Józsefvárosi  Lámpás  Újságban  27  ponton  hazudunk, 
csúsztatunk, pontosan nem tudom idézni, és még mit csinálunk. Én akkor tisztelettel kértem a 
képviselő társamat, hogy ezt a 27 dolgot szíveskedjen eljuttatni hozzám. Sajnos nem kaptam 
az elmúlt 2 hétben semmit. Ezt ugyan megírta a Józsefváros Újság, a tegnapi Humánpolitikai 
Bizottság ülésén is voltak ennek az egyik cikk írónkkal szemben konzekvenciái,  és a mai 
napig nem tudunk semmilyen  konkrétumot  erről.  Azt  gondolom,  hogy a Polgármester  Úr 
előző szavaival élve, tessék kilőni a vezért. Azt gondolom, hogy folytatni továbbra is ezt a 
vádaskodást, hogy mi hazudunk, én ezt megszoktam, politikus lettem, én ezt vállaltam, hogy a 
fejemhez fogják vagdosni. Arra viszont nem számítottam, hogy a Képviselő-testület ülésén és 
konkrétumok nélkül. Azt szeretném újfent kérni a képviselőtársaimtól, illetve a Polgármester 
Úrtól, hogy ezt a listát tessék eljuttatni hozzánk, mert amúgy, hogy véletlenül még van benne 
valami igazság ezt akkor sem tudjuk helyesbíteni. Azt szeretném kérdezni, el fogják-e juttatni 
hozzánk  ezt  a  listát.  Azt  gondolom,  hogy ez  minimum nem elegáns,  hogy a  Képviselő-
testületben részt vevő egyik pártot olyan vádakkal illetnek, amelyeket Önök konkrétumokkal 
nem támasztanak alá. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Ha az elején elmagyarázza nekem a Képviselő Úr, hogy az Önkormányzat devizatartozása 
hogy  jön  az  én  saját  devizatartozásom  végtörlesztéséhez,  akkor  nyilvánvalóan  nyitottak 
vagyunk erre a beszélgetésre. Tekintettel arra, hogy önmagában ezt a két dolgot összemosták 
egy cikkbe, mely szerint az én saját devizatartozásom törlesztésénél valamiféle beszámolót 
kellett  volna  írnom  a  bizottságnak.  Ne  menjünk  ebbe  bele,  kérem  Képviselő  Úr!  Ez 
időpocsékolás. Én azt gondolom, hogy ha a képviselők, akik összeállították ezt, és többször 
szóvá tették, és erre hajlandóak, akkor szánjanak rá időt. Mivel engem is megszólított, tőlem 
erre ilyen módon választ nem fog kapni. Annak a vizsgálata  még zajlik,  hogy érdemes-e, 
indokolt-e,  szükséges-e  a  személyemet  ért  állításokat  valamilyen  jogi  úton  érvényesíteni, 
illetve azokat cáfolni. Ami különösen tetszett a mondandójában az az, hogy nem tartja jónak, 
hogy egy képviselő-testületi párttal kapcsolatban mi valótlanságokat állítunk. Hát ezt mi sem 
tartjuk jónak, Képviselő Úr. 
Vörös Tamás, parancsolj!
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Vörös Tamás
Köszönöm szépen  a  szót.  Én nem tudom,  hogy kilövöm-e az  LMP vezérét,  de  azért  azt 
szeretném hozzátenni, hogy az Önök kampányújságában megjelenő valótlanságokat kiszúrni. 
Ha  Ön  nem szúrja  ki,  akkor  tényleg  nagy  a  baj,  de  természetesen  meg  fogjuk  találni  a 
formáját annak, amennyiben még sem vette észre csak a Józsefvárossal foglalkozó esetben 27 
csúsztatást, az országosról már nem is beszéltünk, akkor valamilyen formában természetesen 
fel fogjuk erre hívni az Ön figyelmét. Ennek nincs akadálya. Azért én javaslom elsődleges 
forrásként olvassa el azt az újságot és akkor a 27-ből hátha párat talál. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
16 óra 01 perckor a Képviselő-testület ülését bezárom.

Budapest, 2012. június

Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
 jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 
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Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Ügyviteli Iroda vezetője

A jegyzőkönyvet készítette:

Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Ügyviteli Iroda vezetője

Vidákné Csébi Tímea

Szervezési Csoport - ügyintézője
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