
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. szeptember 27-én 
15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as 

tárgyalójában megtartott 5. rendkívüli üléséről

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

(összesen: 17 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 5. rendkívüli testületi ülést, mely az SZMSZ 11-14. §-aiban foglaltak 
alapján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradását Jakabfy Tamás képviselő úr jelentette 
be. Késését nem jelezte senki. Megkéri a Képviselőket, hogy a szavazógépeiket kapcsolják 
be.  Jelen  van 17 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. október 4. csütörtök, 15.00 óra. 
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  Salgó  Lászlót,  a  BRFK  Ellenőrzési  Főosztály  vezetőjévé 
nevezték ki. A Kapitány Úr jelezte felszólalási szándékát. Megadja a szót Salgó Lászlónak.

Salgó László
Elmondja,  hogy a múlt  héten kötelező  továbbképzésen vett  részt,  ezért  nem jelent  meg a 
testületi  ülésen.  16-ai  hatállyal  nevezték  ki  főosztályvezetőnek.  A  kapitányságvezetői 
tisztsége ezzel, automatikusan megszűnt. 2 évet tudott eltölteni ebben a tisztségben. Sok sikert 
és  kudarcot  is  megélt  ez  idő  alatt.  Megköszöni  a  támogatást,  amit  a  Testülettől  kapott. 
Röviden elmondja,  hogy a meghatározott  feladatait  - például a Kapitányság működését  és 
szervezetét  normaszerű  állapotba  hozni,  szabályosan  működő  VIII.  kerületi 
Rendőrkapitányságot teremteni – elvégzettnek tekinti. Nem volt könnyű ebben a kerületben 
kapitánynak lenni, hiszen ez az egyik legleterheltebb kerület. Annyi bűncselekmény van itt, 
mint egy kisebb megyében. 10 évvel ezelőtt körülbelül 100 közrendes állománnyal volt az 
utcán,  ez  most  az  elvonások  miatt  hiányzik.  Ez  megmutatkozik  a  kritikai  hangon 
megfogalmazott kerületi lakosok levelein is. A sajtó cikkezett arról, hogy az országban van 
egy „20-as” lista. Ez elkerülte a kerületet, hiszen ebben, a VIII. kerületi Kapitányság nincs 
benne, mert országos viszonylatban is szépen helyt  tudott  állni  az elmúlt  két évben. Az a 
kérése, mindenki tartsa szem előtt, hogy a közbiztonság közös ügy és csak összefogással és 
kellő támogatással lehet helyt állni. Megköszöni a két év alatt kapott támogatást és kéri, hogy 
hasonlóan járjanak el az új kapitánnyal is.

Dr. Kocsis Máté
Megköszöni az eddigi munkáját és sok sikert és elismerést kíván az újhoz. 

A napirendi pontot szavazásra bocsátja.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
317/2012. (IX.27.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiegészítésére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat  a Bp. Magdolna Negyed Program III.  pályázat  benyújtására a 
KMOP-5.1.1/B-12  -  Szociális  célú  városrehabilitációs  témájú  kiemelt 
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő

3. Javaslat  városrész-elnevezésekkel  kapcsolatos  döntés  meghozatalára, 
valamint utcanevek védetté nyilvánítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
17 igen szavazattal egyhangúan a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.
Zárt ülés.

Napirend 1. pontja
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiegészítésére
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja értelmében.  
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 318/2012. (IX. 27.) és 319/2012. 

(IX. 27.) sz. KT határozatokat a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Nyílt ülés.
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Napirend 2. pontja
Javaslat  a Bp. Magdolna Negyed Program III.  pályázat  benyújtására a 
KMOP-5.1.1/B-12  -  Szociális  célú  városrehabilitációs  témájú  kiemelt 
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem tárgyalta. A napirend vitája előtt megadja a szót Alföldi Györgynek a napirend 
ismertetésére.

Dr. Alföldi György
Az  Önkormányzat  és  az  egész  kerületfejlesztés  egy  újabb  sarokpontjához  érkezett.  A 
Kormány  május  10-ei  döntése  megnyitotta  a  lehetőséget  szociális  városrehabilitációra  a 
közép-magyarországi régióban, az NFÜ 2012. augusztus 10-én megtette a pályázati felhívást. 
Azért mondja el az időkereteket, hogy elnézést kérjen az előterjesztők nevében, amiért most 
lett kész az anyag. Júliusban már megkezdődött a munka, és az MNP III-at az különbözteti 
meg az MNP II-től,  hogy rengeteget  tanultak az előző program hibáiból és örömeiből,  és 
sokkal szerencsésebbnek gondolták, hogy az Önkormányzat, a Hivatal és a vállalatai szorosan 
együttműködnek a program végrehajtásában. Minden kollégája nevében mondja, hogy dolgos 
másfél hónap áll mögöttük, amiben előkészítették ezt a projektet. Az Önkormányzat hivatala, 
az intézményei, a JCSGYK, a Kesztyűgyár, a JVSZ, a munka dandárját a Kisfalu Kft. és a 
Főépítész úrék végezték. 
A program egy szociális  városrehabilitáció,  a  lakóterek  megújítására  helyezi  a  hangsúlyt, 
ennek  megfelelően  az  előkészített  anyagban  található  28  önkormányzati  lakóház  kisebb-
nagyobb mértékű felújítása, ha elnyerik a pályázatot. Nagyon fontos, hogy minél több lakást 
akart  érinteni  a  program,  nagyságrendileg  700  önkormányzati  lakást,  ez  a  kerület 
önkormányzati  lakásállományának  elég  jelentős  része.  Vizesedések,  tetőbeázások, 
hőszigetelési  problémák  fognak  megszűnni,  komfortosítások  fognak  megtörténni.  A 
programban  vannak  olyan  házszámok is,  amelyeken  már  dolgoztak,  ugyanilyen  logikával 
dolgoztak a  Magdolna I.  és a Magdolna II.  programon,  mindig minél  több lakást akartak 
felújításhoz segíteni. A Magdolna II-ből néhány ház van, ahol továbbfolytatják azt a munkát, 
amit nem tudtak befejezni. Konzorciumi partner lesz ismét 13 társasház, ezt a 13 társasházat 
az Önkormányzat  (a társasházakkal  egyeztetve)  úgy választotta  ki,  hogy felújítási  gócokat 
határoztak meg. Az egyik a Mátyás tér és közvetlen környéke, a másik pedig a Teleki tér és 
közvetlen környéke. Várhatóan a szociális városrehabilitáció fizikai felújításainak megtörténte 
után látványosan lehet érzékelni, hogy a Magdolna Negyed megújul.
A  másik  hangsúlyos  program,  amely  befolyásolja  a  kerület  teljes  életét,  a  közterületek 
programja, itt 2 tér, de 3 térszakasz felújítása és újragondolása történik. Az egyik a Teleki tér 
nagy,  háromszög alakú területe,  a másik a „FiDo”, a  Fiumei út és a Dobozi  utca közötti  
szakasz (ez ismert, hogy milyen nehéz sorsú terület), a harmadik pedig a Kálvária tér, ahol a 
tér  megújítása  a  Baross  utca  és  a  Magdolna  negyed  csatlakozása  szempontjából  nagyon 
fontos. A Magdolna Negyed Program II-höz hasonlóan a házak és a közterületek felújításába 
szociális  szakemberek  lesznek  bekapcsolva,  akik  együttműködnek  a  Kisfalu  Kft. 
munkatársaival és a Főépítész úrék által szervezett közterületi program munkáival. A lakók is 
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az új objektumok megújításába kapcsolódnak be. Az a célja a kerületnek, hogy minél több 
lakót  lehessen  bevonni  a  munkákba.  A  program  hangsúlyos  része  a  társadalmi  program 
(hosszabb  neve:  Társadalom,  közösség,  szociális  és  bűnmegelőzés),  ahol  részben  az 
épületfelújításhoz  kapcsolódó lakossági  bevonást  segítő  programok vannak,  pl.  társadalmi 
akciók  szervezése,  helyi  környezettudatosság  elősegítése,  lakossági  tanácsadás;  a  másik 
nagyon fontos a bűnmegelőzési program, ahol a kerület „magdolnás járőr” néven folytatja a 
hagyományt  a  szomszédsági  rendőr  programban  (a  helyi  rendőrkapitányságvezető-
helyettessel  végigtárgyalták),  a  rendőr  kollégákat  bevonva  lehet  egy  biztonságosabb 
közterülethez és biztonságosabb élethez segíteni az embereket. A Magdolna II-nél nagyon jó 
visszajelzése volt a szomszédsági rendőr programnak, remélik, most is így lesz. Felhívja a 
figyelmet a 99-es busz kísérleti projektjére, külföldön látták, hogy hasonló sorsú buszjáratok 
megújításába  először  szociális  és önkéntes  szakemberek kerülnek bevonásra,  úgy tesztelik 
végig a társadalmi közeget és az emberek kapcsolatát a busszal. 
Szociális programok fognak lezajlani, az egyik legfontosabb a családfejlesztési szolgáltatás. A 
JCSGYK szervezésében és gondozásában 4 új kis intézmény (összefoglaló néven nonprofit 
szolgáltató ház), 4 új kisebb program fog megvalósulni, az egyik egy szociális mosoda (ahol 
szociális  munkások  is  segítenek),  illetve  a  Dankó  16-ban  ki  tudják  nyitni  a  befalazott  2 
üzlethelyiséget,  ahol  a  JCSGYK  házfelújítási  programot  segítő  munkatársai  fognak 
elhelyezkedni. 
Elég erős a gazdaságfejlesztési  program is, ott a hagyományos megoldásokkal,  álláskereső 
klubokkal, munkába állást segítő klubokkal és álláskereső tréningekkel készülnek, és itt van a 
közösségi hely és mosoda, a társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja.
A  program  összköltsége  az  augusztus  29-én  megismerthez  képest  100  millió  Ft-tal 
emelkedett;  a  költségtervezetet  3,85 milliárd  Ft-ra  tervezték,  az eltelt  idő alatt  a  részletes 
vizsgálatok  alapján  kiderült,  hogy  vannak  programelemek,  amelyek  olyan  összegeket 
igényelnek,  amiket  nem lehet  a  támogatásban  elszámolni,  pl.  az  ideiglenes  kiköltöztetési 
költség  a  Kisfalu  Kft-nél,  a  közterületeknél  a  számítógépes  háttér  megteremtése,  az  új 
intézmények  üzemelési,  víz-,  csatornadíjainak  kifizetése.  A  táblázatban  jelezték  a 
visszaigényelhető ÁFA-t is, amely az önkormányzati bérházak felújítása során keletkezik, ezt 
vissza lehet igényelni az Önkormányzat számára, tehát ez átmeneti finanszírozást jelent. A 
projekt összköltsége 4 240 503 e Ft, tehát a program tervezett költsége körülbelül a duplája a 
Magdolna  II.  programnak.  Fontos  még,  hogy ez  a  program az  NFÜ-ben  a  2007-2013-as 
időszakra a bennlévő pénz újrahasznosítását jelenti, emiatt volt ilyen sürgős az előkészítés. 
Viszont jó hír, hogy a program emiatt sokkal gyorsabban fog megvalósulni. 2014. június 30-
ig van lehetőség a fizikai felújításokra és – először a szociális városrehabilitációs programok 
életében – 1 éven túl lehet a szoftprogramokra finanszírozást találni, tehát 2015. június 30-ig. 
Ez azért jó, mert a Magdolna II-ben megtapasztalták, hogy a lakók és az új bérházak viszonya 
nem mindig harmonikus, és most tudják segíteni szociális munkásokkal az első 1 évet, hogy 
hogy lehet a ház új közösségét, az újszerű beépített eszközök használatát tovább gondozni. Ez 
egy nagyon jó kiírású pályázat. 
Még egy dologra hívja fel a figyelmet; az október 4-ei testületi ülésre készülnek el a részletes 
anyagok, igyekeznek legalább a nagy részét előbb eljuttatni, hogy el tudják olvasni, de még 
egy nagy csomag döntésre vár a program.

Dr. Kocsis Máté
A  vita  megnyitása  előtt  megköszöni  Alföldi  György  úrnak,  mint  projektmenedzsernek  a 
munkáját,  aki  összefogta  ezt  a  folyamatot,  de  nem  egyedül  végezte,  ezért  a  Főépítészi 
Irodának, a Kisfalu Kft-nek, a Rév8-nak, a Pénzügyi Ügyosztálynak illetve a Családsegítőnek, 
és Erdősi Sándor kollégának is. Ha ez a pályázat nem nyer (amit kizártnak tart), akkor is ez 
olyan szellemi termék, amire büszke lehet az Önkormányzat és gratulál mindenkinek, köszöni 
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a kitartó munkát, bízik abban, hogy a Képviselő-testület támogatni fogja. A vitát megnyitja és 
megadja a szót Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Csatlakozik  a  gratulációhoz,  rendkívül  örülnek,  hogy  ilyen  színvonalas  munka  született, 
amely összhangban van a Magdolna Negyed Program eddigi, szintén színvonalas tartalmával 
és a szakmai munkával. Bíznak benne, hogy a pályázat sikerrel jár, örömmel olvasnak ennél 
sokkal  többet  is,  ha több időt  kapnak rá,  azt  megköszönik,  de így is  igyekeztek  a  lehető 
legjobban átlátni. Nagyon fontosnak tartják, hogy a fizikai újjáépítésen túlmenően a szociális 
városrehabilitáció társadalmi és gazdasági vonatkozásai is megjelennek a programban és még 
kidolgozottabb,  még  érettebb  társadalmi  rehabilitációs  programmá  válhat  a  harmadik 
szakaszban a Magdolna negyed, mint az első két szakaszban. Kifejezetten üdvözlik azt, hogy 
folytatódik a szomszédsági rendőr program, aminek már voltak sikeres eredményei, azt, hogy 
a Fiumei út és Dobozi út közti, eléggé elhagyatott terület rehabilitációjára is sor kerül, és nem 
egyszerűen csak újjáépítés, hanem társadalmi munka is részét képezi a programnak. Még azt 
üdvözlik  különösen,  hogy  a  társadalomból  kirekesztett  nők  foglalkoztatására  és 
rehabilitációjára valósul meg egy új intézmény a Magdolna u. 47-ben. Meggyőződésük, hogy 
ha ez a terv megvalósul (még ha minden részlete nincs is kész), akkor a Magdolna negyedre 
még egy fokkal szebb jövő vár, mint ami egyébként várna rá, ennek megfelelően támogatják a 
Magdolna Negyed III-ra készült pályázatot, és mégegyszer gratulálnak a szakembereknek a 
kidolgozáshoz.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Balogh István képviselő úrnak.

Balogh István
Előterjesztőként néhány gondolatot mond arról, hogy számára a Magdolna Negyed III. nem 
pusztán egy városrész rehabilitációja. Az összeállításból ez ki is derül, hogy ennek súlyosabb 
társadalmi üzenete van; az a társadalompolitikai elképzelés, ami az Önkormányzat vezetését 
viszi  előre,  pont  a  leginkább  leszakadt  városrészre  jellemzően,  mind  be  lett  építve  a 
szoftosabb részébe a programoknak. Már szó esett néhányról, társadalom, közösség, szociális, 
bűnmegelőzési,  gazdasági,  foglalkoztatási,  társadalmi  felzárkóztatási  programok,  amelynek 
(és ez nagyon hangsúlyos rész) mindegyik középpontjában a család van, azok a hátrányos 
helyzetű  családok,  akik  az  elmúlt  8-10  évben  kiestek  a  társadalom  vérkeringéséből.  A 
szoftosabb programok azt segítik elő, hogy a Magdolna negyedben élők újra megtalálják a 
számításukat,  megkapják  újra  a  megbecsülésüket  és  vissza  tudjanak  kerülni  a  társadalom 
vérkeringésébe.  Azt  remélik,  hogy az  elkövetkezendő  28  hónap  után  is  ott  komolyabban 
elkezdődik egy valódi közösségi, élhető környezet kialakítása.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiser József
Mint a Magdolna negyed képviselője, köszöni a szakembergárdának az elvégzett munkát. Ez 
az  összeg,  ami  ide  fog  beépülni,  olyan  nagy  összeg  Józsefváros  és  a  Magdolna  negyed 
történetében, amely a lakosságnak nagyon jót tesz. Nagyon örül, hogy a Magdolna negyed 
lakói be lesznek vonva ezekbe a munkákba, mint az előző programokba is. De kéri a pályázat 
megalkotóit,  hogy  ne  csak  úgy  foglalkozzanak  a  lakókkal,  hogy  a  kőműves-  és  a 
segédmunkákban vegyenek részt, hanem úgy is, hogy a szociális munkában vegyenek részt, 
próbálják őket képezni szociálisan, nyilván erre vannak törekvések. A Magdolna Negyed II-
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ben  nehezményezte,  hogy  külsős  szociális  szakembereket  bíztak  meg  sokszor  kétszeres-
háromszoros díjért.  Ezért  szeretné az ott  lakókat képezni szociális szakembernek, erre van 
kormányzati  program  is,  valamint  a  kerületben  dolgozó  szakembereket  (Családsegítőnél, 
Gyermekjóléti  Szolgálatnál)  is  bízzák  meg  részfeladatokkal,  ne  külsősöket  hívjanak,  mint 
eddig. Ez nagyon fontos, mert az ismeri legjobban a Magdolna negyedet, aki ott él és aki ott 
dolgozik.  Köszöni  mégegyszer  a  munkát  az  egész  stábnak  és  Polgármester  úrnak  is  a 
lobbizást.

Dr. Kocsis Máté
További  kérdés,  hozzászólás  nem lévén,  a  napirend  vitáját  lezárja,  szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
320/2012. (IX.27.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  285/2012.  (VIII.29.)  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  elfogadja  az 
előterjesztés 1. számú mellékletét  képező a „Szociális  célú város-rehabilitációs témájú 
kiemelt  projektjavaslatok”  (Kódszám:  KMOP-5.1.1/B-12)  pályázat  beadásához 
kapcsolódó Adatlapot, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 1.

2. a  285/2012.  (VIII.29.)  számú  képviselő-testületi  határozata  alapján  elfogadja  az 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező a „Szociális célú város-rehabilitációs témájú 
kiemelt  projektjavaslatok”  (Kódszám:  KMOP-5.1.1/B-12)  pályázat  beadásához 
kapcsolódó  Konzorciumi  Megállapodást  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására és benyújtására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 10.

3. a MNPIII pályázatban nem elszámolható 37 millió forint költségre önkormányzati forrást 
biztosít,  oly módon, hogy – önként vállalt feladatként - előzetes kötelezettséget vállal 
2013 évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 27.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2013.  évi  költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,  hogy  16  igen,  0  nem,  0  tartózkodással  a  Képviselő-testület  elfogadja  a 
határozatot.

Napirend 3. pontja
Javaslat  városrész  elnevezésekkel  kapcsolatos  döntés  meghozatalára, 
valamint utcanevek védetté nyilvánítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztők részéről. A napirend vitáját 
megnyitja. Megadja a szót Szili Balázs képviselőnek.

Szili Balázs
Az előterjesztésben foglaltakkal  egyetért,  csak az 1.5.1 és 1.5.2-es pontok esetében külön 
szavazást kér, mert nem ért azzal egyet, hogy más ne tudja átnevezni az utcákat, a jövőben.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Módosító indítványként kéri, hogy az Orczy út nevét vegyék a védett utcanevek közé.

Dr. Kocsis Máté
A módosító indítványt befogadják. További kérdés, hozzászólás hiányában a napirendi pontot 
lezárja. Szavazásra bocsátja Szili Balázs ügyrendi javaslatát.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
321/2012. (IX.27.) 11 IGEN 4 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a határozati  javaslat  1.5.1.  és  1.5.2.  pontjairól  külön 
szavaz.

Dr. Kocsis Máté
11 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a Testület elfogadta az ügyrendet. Szavazásra bocsátja az 
alpontokkal együtt 2 pontból álló határozati javaslatsort, melyből kiemelésre került az 1.5.1. 
és az 1.5.2. pontok.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
322/2012. (IX.27.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

1. A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének az 
alábbiak elfogadását:

1.1. a Józsefváros elnevezés  használatának kiterjesztését  a VIII.  kerület  egészére 
(Rákóczi út Verseny utca – Dózsa György út – Hungária körút – Könyves Kálmán 
körút – Üllői út – Múzeum körút által határolt területre).

1.2. a  VIII.  kerület  területén  belül  alábbi  városrész  elnevezések  használatának 
eltörlését:

1.2.1. Istvánmező (Verseny utca - Hungária körút – Kerepesi út – Baross tér által 
határolt területe)

1.3. a VIII. kerület területén belül az alábbi városrész elnevezések használatát:

1.3.1. Palotanegyed  (Múzeum körút  –  Rákóczi  út  –  Blaha  Lujza tér  északi  és 
keleti oldala – József krt.– Üllői út által határolt területre)

1.3.2. Népszínház negyed ( Rákóczi út – Fiumei út – Népszínház utca – József 
körút által határolt területre)

1.3.3. Csarnok negyed ( József körút – Népszínház utca – Nagyfuvaros utca – 
Koszorú utca – Baross utca  által határolt területre)

1.3.4. Magdolna  negyed  (  Koszorú  utca  –  Mátyás  tér  nyugati  oldala  – 
Nagyfuvaros  utca – Népszínház utca – Teleki  tér  északnyugati  oldala  – 
Fiumei  út  –  Baross  utca – Kálvária  tér  déli  oldala  – Baross  utca  által 
határolt területre)

1.3.5. Corvin negyed (József körút – Baross utca – Horváth Mihály tér  északi 
oldala – Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca - Szigony utca 
– Üllői út által határolt területre)

1.3.6. Losonci negyed ( Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca - 
Szigony utca – Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca által határolt 
területre)

1.3.7. Orczy negyed ( Kálvária tér déli oldala – Baross utca – Orczy tér északi 
oldala  – Orczy út  –  Üllői  út  –  Korányi  Sándor utca  – Illés  utca   által  
határolt területre)

1.3.8. Kerepesdűlő ( Fiumei út – Baross tér – Thököly út - Verseny utca – Dózsa 
György  út  -  Kerepesi  út  Asztalos  Sándor  utca  –  Salgótarjáni  út  által 
határolt területre)
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1.3.9. Százados negyed ( Asztalos Sándor utca – Kerepesi út - Hungária körút 
által határolt területre)

1.3.10. Ganz negyed ( Vajda Péter utca – Golgota tér  déli  oldala  – Orczy út – 
Fiumei út – Salgótarjáni út – Hungária körút – Könyves Kálmán körút által 
határolt területre)

1.3.11. Tisztviselőtelep ( Orczy út – Vajda Péter utca – Könyves Kálmán körút – 
Üllői út által határolt területre)

1.4. az alábbi utcanevek védelmének megszüntetését:

1.4.1. Hős utca

Indoklás: a XIX. század végén kialakult utca, 1950-ben a Nagy-Budapest 
kialakulásakor  történt  kerületátszervezések  idején  az  egyik  fele  a  X. 
kerületben  maradt.  1899  óta  nevezik  Hős  utcának,  azonban  eredete 
ismeretlen, így a védelem nem indokolt.

1.4.2. Illés köz 
Indoklás: területe négy magántelekre esik, az elnevezés maradhatna, de a  védelemnek  emiatt  nincs  értelme,  ráadásul  a  földhivatali alaptérképen sem szerepel

1.5. az alábbi utcanevek védetté nyilvánítását:

1.5.3. Corvin köz
Indoklás:  jogszabályban rögzített  történelmi emlékhely.  Korábban Kisfaludy köz volt, elnevezése az 1930-as évektől spontán alakult ki a mozi kapcsán, az 1956-os felkelők egy csoportja is viselte a nevet, 
1991-től hivatalosan is így hívják.

1.5.4.. Delej utca
Indoklás:  A  Tisztviselőtelep  egyik  főutcája,  a  telep  épülésekor keletkezett,  nevét  1887-ben  kapta  a  Fővárosi  Közmunkák Tanácsától, utalva a volt Ganz gyárra, melybe belefut.

1.5.5. Dologház utca
Indoklás: 1874-ben már így hívták, a korábban itt állt intézményről kapta a nevét, a fővárosban nincs több ilyen nevű utca

1.5.6. Füvészkert utca
Indoklás: A Szigetvári utca egyik szakasza volt, önálló utca a lakótelep 
építésekor  lett,  mert  az utca Baross  és  Práter  utcák  közötti  szakasza 
megszűnt. 1991-ben kapta mai nevét a végében lévő Füvészkertről.

1.5.7. Golgota tér
Indoklás:  1894-ben  a  Kálvária  térről  erre  a  területre  helyezték  át  a 
Kálvária stációit, egy kápolnát is építettek mellé. Hivatalos elnevezése 
1899-ből származik.

1.5.8. Horánszky utca
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Indoklás:  Horánszky  Nándor  (1838-1902)  politikusról,  kereskedelmi 
miniszterről nevezték el annak halála után, korábban Zerge, majd 1950-
1990  között  Makarenko  utca  volt.  A  most  induló  új  H13  nevű,  az 
Európa  Belvárosa  Program  keretében  megvalósuló  diák-  és 
vállalkozásfejlesztési központ nevében is szerepel.

1.5.9. Kálvária tér
Indoklás: a XVIII. sz. közepén keletkezett a tér a józsefvárosi kálvária 
körül.  Az elnevezés  1874 óta él,  1957-1991 között  Kulich Gyula tér 
volt.  A stációkat  innen helyezték  át  a  Golgota térre,  az árkádsort  az 
Epreskertbe.

1.5.10. Kőfaragó utca
Indoklás: A XIX. század elején keletkezett utca, neve kezdetektől ez, hivatalossá 1874-ben lett. Feltételezhető, hogy a környéken dolgozó kőfaragók laktak itt. 1938-1946 között Tormay Cécile nevét viselte.

1.5.11. Krúdy utca
Indoklás:  a  XVIII.  sz.  végén  kialakult  utca,első  elnevezése  Frühling 
Gasse,  majd  József  utca,  1942-1947  között  Bangha  Béla  hitszónok 
nevét viselte.  1947-ben nevezték el  Krúdy Gyula (1878-1933) íróról. 
Az utca meghatározó szerepet tölt be a kerület, illetve a Palotanegyed 
fejlődésében. 

1.5.12. Lőrinc pap tér
Indoklás:  1900-tól  Scitovszky  János  bíboros  nevét  viselte,  1951-ben 
kapta  mai  nevét,  Mészáros  Lőrinc  ceglédi  papról,  a  Dózsa-féle 
parasztháború egyik alvezéréről. Az utca meghatározó szerepet tölt be a 
kerület, illetve a Palotanegyed fejlődésében.

1.5.13. Magdolna utca
Indoklás:  1815 körül már így hívták és a negyed is erről az utcáról kapta a nevét

1.5.14. Mária utca
Indoklás:  az utca  nyomvonalában  régen egy csatorna  húzódott,  erről 
kapta korábbi nevét: a Csatorna utcát. 1866-tól már Mária utca néven 
említik, a Palotanegyed határa volt a Nagykörút kiépültéig.

1.5.15. Mikszáth Kálmán tér
Indoklás: 1900 óta önálló tér, 1911-től viseli az író Mikszáth Kálmán 
(1847-1910) nevét. A tér meghatározó szerepet tölt be a kerület, illetve 
a Palotanegyed fejlődésében.

1.5.16. Molnár Ferenc tér
Indoklás: A körülötte álló épületegyüttes, az ún. papi házak építésekor, 
1912-ben keletkezett  tér. Nevét az író Molnár Ferencről (1878-1952) 
kapta, aki a kerületben született és gyermek-és ifjúkorát is itt töltötte. 
1967-ben, a „Pál utcai fiúk” c. film forgatásakor kapta a tér ezt a nevet. 

1.5.17. Múzeum utca
Indoklás: a Nemzeti Múzeum kapcsán 1838-ban már így nevezték.

1.5.18. Ötpacsirta utca
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Indoklás:  A XVIII.  század  elején  keletkezett  utca,  1874  előtt  Fünf Lerchen Gasse (Öt Pacsirta utca), után Esterházy, 1946-tól Puskin, 1968-tól Dienes László, 1991-től újra Ötpacsirta utca.
1.5.19. Reviczky utca

Indoklás:  1900  óta  önálló  utca,  nevét  Reviczky  Gyula  (1855-1889) 
íróról  kapta,  aki  élete  utolsó  éveit  a  kerületben  élte  le.  Az  utca 
meghatározó  szerepet  tölt  be  a  kerület,  illetve  a  Palotanegyed 
fejlődésében.

1.5.20. Százados utca
Indoklás:  1899-ben nevezték el, a negyed és a Művésztelep is erről az utcáról kapta a nevét

1.5.21. Szeszgyár utca
Indoklás:  1874-ben  rögzített  utcanév,  a  korábban  itt  állt  gyárról kapta a nevét, a fővárosban nincs több ilyen nevű utca

1.5.22. Teleki tér
Indoklás:  1873-tól  viseli  gróf  Teleki  László  (1811-1861)  reformkori 
politikus nevét.

1.5.23. Orczy út
Indoklás: Az Orczy család a XVII. századtól élt a kerületben. A XVIII. 
században született  a család két legismertebb tagja Lőrinc és László. 
Róluk nevezték el az Orczy-negyedet, az Orczy-kertet és az Orczy utat 
is.

1.6. a Losonci utca átnevezését Losonci közre.

Indoklás:  Az utca  a  nevét  Losonci  István  (?-1552)  temesvári  várkapitányról, 
Temes vármegye egykori főispánjáról kapta. A lakótelep építésekor a Losonci 
utca csak egy tömbnyi hosszúságúra rövidült, ma már egy házszámnyi csupán. 
Így az előtag megtartása és az utótag megváltozatása indokolt. 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Fővárosi  Közgyűlés  döntését 
követően a szükséges táblacserék ütemezését és költségvetését terjessze be a Képviselő-
testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.1-1.6. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.

2. pont tekintetében: A  Fővárosi  Közgyűlés  határozatának  kézhezvételét 
követő 2. képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület  elfogadta a határozatot.  Szavazásra bocsátja a 
kiemelt 1.5.1. és 1.5.2-es pontokat.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
323/2012. (IX.27.) 12 IGEN 4 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt,  javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének  az alábbi utcanevek 
védetté nyilvánítását:

1.5.1 II. János Pál pápa tér
Indoklás: a 2005-ben elhunyt, azóta boldoggá avatott pápáról 2011-ben 
nevezték el a korábbi Köztársaság teret.

1.5.2 Bauer Sándor utca
Indoklás: 2011-ben nevezték el a korábbi Erdélyi utcát, az 1969-ben a 
rendszer elleni tiltakozásul magát felgyújtó fiatalemberről.

Dr. Kocsis Máté
12 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta a határozatot. Ügyrendben megadja a 
szót Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Új szavazást kér ebben a pontban.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja Dudás Istvánné ügyrendi javaslatát.

A Képviselő-testület 325/2012. (IX.27.) határozatában újból döntött a határozati  
javaslatról

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
324/2012. (IX.27.) 14 IGEN 2 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület elfogadva Dudás Istvánné ügyrendi javaslatát a határozati javaslat 1.5.1. 
és 1.5.2. pontjai tárgyában újból szavaz.

Dr. Kocsis Máté
14 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta a határozatot. Újra szavazásra bocsátja a 
1.5.1. és 1.5.2-es pontokat.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
325/2012. (IX.27.) 14 IGEN 2 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt,  javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének  az alábbi utcanevek 
védetté nyilvánítását:

1.5.1 II. János Pál pápa tér
Indoklás: a 2005-ben elhunyt, azóta boldoggá avatott pápáról 2011-ben 
nevezték el a korábbi Köztársaság teret.

1.5.2 Bauer Sándor utca
Indoklás: 2011-ben nevezték el a korábbi Erdélyi utcát, az 1969-ben a 
rendszer elleni tiltakozásul magát felgyújtó fiatalemberről.

Dr. Kocsis Máté
14  igen,  2  nem,  0  tartózkodással  a  Testület  elfogadta  a  határozatot.  Az  SZMSZ 20  §-a 
értelmében képviselő kérdésekre van lehetőség, ennek hiányában 17: 12-kor az ülést bezárja.

Budapest, 2012. szeptember 

Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
 jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető

A jegyzőkönyvet készítették

13



Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető

Bodnár Gabriella
Szervezési Csoport – csoportvezetője

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport – ügyintézője
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