
 JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. december 12-én 
15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as 

tárgyalójában megtartott 7. rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfy 
Tamás, dr. Kocsis Máté, dr. Révész Márta, Pintér Attila, Sántha Péterné, 
Soós György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár, 

(összesen: 13 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 7. rendkívüli testületi ülést, mely az SZMSZ 11-14. §-aiban foglaltak 
alapján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradását dr. Dénes Margit, dr. Ferencz Orsolya, 
Kaiser  József  és  Szili  Balázs,  jelezte.  Megkéri  a  képviselőket,  hogy  a  szavazógépeiket 
kapcsolják  be.  Jelen  van  13  képviselő.  A  minősített  szótöbbséghez  10,  az  egyszerű 
szótöbbséghez 7 egybehangzó szavazat szükséges. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 
hogy  a  következő,  rendes  képviselő-testületi  ülés  várható  időpontja  2012.  december  19. 
szerda, 15.00 óra. 

Az SZMSZ 18.§ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslat 
szavazása következik.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
452/2012. (XII.12.) 12 IGEN 0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat  köznevelési  intézmények  állami  fenntartásba  vételével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi  Általános Művelődési Központ 
átszervezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester



Dr. Kocsis Máté
12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a napirendet.

Napirend 1. pontja
Javaslat  köznevelési  intézmények  állami  fenntartásba  vételével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A meghívóban jelzettel ellentétben az előterjesztés nyílt ülés keretében kerül megtárgyalásra. 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
A napirendi pontot megnyitja. Megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Nem tartja  szerencsésnek,  hogy egy ilyen  fontos  előterjesztés  kerül  rendkívüli  képviselő-
testületi ülésre. Megjegyzi, hogy a Hivatal tisztviselői munkaidőn túl is sokat dolgoznak, hogy 
ezek az előterjesztések elkészüljenek. De az nem mindig rajtuk múlik, hogy az előterjesztés 
időben  elkészüljön.  Úgy  gondolja,  esetleg  több  ember  kellene  arra,  hogy  ezeket  az 
előterjesztéseket időben elkészítsék.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyetért az előtte szólóval, és hozzáteszi, hogy gyakorlatilag az összes oktatási intézmény 
„Államnak  odaadását”  nem  tartja  célszerűnek  és  etikusnak  2  nap  alatt  „áttolni”  az 
Önkormányzat Testületén. Azt gondolja, hogy a probléma nem a Hivatal munkájával, hanem a 
törvénnyel van, hiszen a régi rendet a mostani kormánypártok felrúgják. Ez akkora változás, 
amit nem lehet félév, vagy egy év alatt lerendezni. Szerinte januárban megint elkezdődik a 
felelősök  keresése  egy-egy  probléma  felmerülése  esetén.  Azt  gondolja  az 
iskolaállamosításokkal  kapcsolatban,  hogy  nem kellően  előkészített  folyamat  zajlik  és  az 
egésznek a kárát a szülők, és a gyerekek fogják az első negyed évben megtapasztalni. Az 
elmondottak miatt nem kívánja megszavazni az előterjesztést.

Dr. Kocsis Máté
Reagálásra megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszony részére.

Sántha Péterné
Úgy gondolja,  hogyha gerjeszti  a tömeget  valamelyik ellenzéki  párt,  akkor  lehetnek ilyen 
ellenséges hangok, de hisz abban, hogy hiába gyorsan kellett az intézkedéseket meghozni, és 
a törvények is későn kerültek hatályba, akkor is jól fog működni, ha a pedagógusok és a 
politikusok  pozitívan  állnak  hozzá.  Akkor  a  szülők  és  a  gyerekek  sem  fognak  ebből 
észrevenni semmit.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Szerinte  a  Hivatal  nem is  tudott  volna  korábban  elkészülni,  hiszen  december  07-én  volt 
kihirdetve ez a törvény, így sokkal korábban nem is lehetett volna erről dönteni. Inkább a 



törvénnyel  van  a  gond,  amivel  nem  értenek  egyet,  úgyhogy  nem  tudja  támogatni  az 
előterjesztést. Szerinte ez a törvény a közoktatás általános színvonalának csökkenését fogja 
eredményezni, mert egyes iskolákban nagy az eltérés az oktatás színvonalát illetően. Ezt a 
problémát meg kell oldani, de nem így.

Dr. Kocsis Máté
Reagálásra megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszony részére.

Sántha Péterné
Sajnálja,  hogy  Magyarországon  az  oktatáshoz  „mindenki  ért”,  és  nem  előrevivő 
gondolatokkal  szólnak  hozzá,  hanem  átgondolatlan  kritikákkal  illetik  a  kérdéskört,  önön 
hangjukat hallatva.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászólás hiányában a napirend vitáját  lezárja,  és szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatsort.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
453/2012. (XII.12.) 10 IGEN 2 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartási intézmények 
állami  fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi  CLXXXVIII.  törvény  figyelembe 
vételével elkészített megállapodás tervezetet,

2. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  és  mellékleteinek  végleges 
tartalmát összeállítsa és a megállapodást, valamint a teljességi nyilatkozatot aláírja,

3. a  TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002  azonosító  számú  Komplex  közoktatási 
esélyegyenlőségi  program  megvalósítása  Józsefvárosban  az  esélyegyenlőség 
többirányú, egyidejű javítása érdekében című projekt esetében 2016. 07. 31. napjáig 
projektgazda  marad  és  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  projekteredmények 
fenntartásához  évi  10  millió  Ft  keretösszegben  azzal,  hogy  a  Központ  vállalja  a 
projekteredmények fenntartását.

4. a TÁMOP-3.1.4-8/1-2008-0021 azonosító számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – Innovatív intézményekben című projekt esetében 2015. 08. 31. napjáig 
projektgazda marad azzal, hogy a Központ vállalja a projekteredmények fenntartását.

5. a Magdolna Negyed Program II. c. projekt esetében a Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
ÁMK helyett 2013. 01. 01. - 2017. 06. 11. között a Kesztyűgyár látja el a fenntartásra 
vonatkozó tevékenységeket,

6. felkéri a polgármestert, hogy az 3. és 5. pontban foglaltakat a tárgyévi költségvetések 
tervezésekor vegye figyelembe,



7. a  Polgármesteri  Hivatal  -  3  fő  tisztségviselővel  együtt,  a  2  fő  prémiumévek 
programban  foglalkoztatottak,  valamint  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester 
nélküli  -  engedélyezett  létszámát  2013.  január  01.  napjával  171  főről  170  főben 
határozza meg

8. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. februári rendes ülésre készítsen beszámolót az 
Önkormányzat által megkötött megállapodás tartalmáról és annak végrehajtásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pont esetén: 2012. december 12.

6. pont esetén a 2013. évi költségvetés elfogadása
7. pont esetén. 2013. január 01.
8. pont esetén: 2013. február 28. 

Dr. Kocsis Máté
10 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a Testület elfogadta a határozatot.

Napirend 2. pontja
Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 
átszervezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

Dr. Kocsis Máté
Az  előterjesztést  bizottság  nem  tárgyalta.  Megadja  a  szót  az  előterjesztőnek  szóbeli 
kiegészítésre.

Sántha Péterné
A 2. oldalon az előterjesztés első mondatában elhangzik, hogy a Lakatos Menyhért most még 
Művelődi Központ, de egy fél óra múlva már Lakatos Menyhért Általános Iskola lesz. 2013. 
január 01-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lát el.
A következő bekezdésben – közművelődéssel kapcsolatban – írtak, félre értésre adnak okot, 
ezért helyesbít, hogy a közművelődés is önkormányzati feladat, amelyet az iskola azonban – 
mert már nem önkormányzati  fenntartású lesz – a jövőben nem láthat el.  Természetesen a 
közművelődési  önkormányzati  feladatokat  másképpen  el  fogják  látni  a  jövőben  is,  de  itt 
Józsefváros önkormányzata segítségével. 

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja, és megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Két közművelődési  dolgozóról  írja az előterjesztés,  hogy a foglalkoztatásuk megoldható a 
jövőben. Kérdezi, hogy ez a két dolgozó mivel fog foglalkozni a jövőben?

Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót Szabóné Fónagy Erzsébetnek.



Szabóné Fónagy Erzsébet
Ez  a  két  dolgozó,  minekután  végzettségileg  is  megfelel,  pedagógusként,  vagy  nevelő-
oktatómunkát segítő munkakörben foglalkoztatható. Egyébként van olyan óratömeg - ennek 
az  álláshelynek a  terhére – amit  szintén  pedagógusok látnak el  túlórában.  Igazából  ez  az 
átszervezés  nem  jelenti  azt,  hogy  bárkinek  a  munkaviszonyát  nem  lehetne  fenntartani  a 
jövőben.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta 
Ha jól érti, akkor az iskolákban volt üres álláshely oda fogják őket áttenni. Azt kérdezi, hogy a 
közművelődési feladatokat ki fogja ellátni, mert az előterjesztésben van egy utalás, amiből 
arra  lehet  következtetni,  hogy  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  fogja 
biztosítani. Nem kéne akkor ide állásokat telepíteni? Mert ha teljes munkaidős álláshely is 
átkerül másik intézménybe, akkor kéne ide olyan, aki ezt a feladatot elvégzi.  Erre milyen 
elképzelés  van?  A másik,  hogy a  határozati  javaslatban  nem látja  azt  beírva,  hogy ezt  a 
feladatot a jövőben a Kesztyűgyár látja el. Nem kellene ezt kiegészíteni azzal, hogy ehhez két 
álláshelyet biztosít az Önkormányzat?

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

Dr. Mészár Erika
Valóban felmerült a Képviselő Asszony által elmondott lehetőség is, de a készítők felismerték, 
hogy egyfajta párhuzamosság van a Lakatos Menyhért Iskola és a Kesztyűgyár, művelődési 
feladatainak ellátása között,  épp ezért  a  Kesztyűgyár  részére ez nem jelent  többlet  terhet, 
hiszen ezeket a feladatokat már jelenleg is elvégezte a Kesztyűgyár, és ezért ezt nem is kell 
kimondani a határozati javaslatban.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászólás hiányában a napirend vitáját  lezárja,  és szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatsort.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
454/2012. (XII.12.) 10 IGEN 0 NEM   3 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az általa fenntartott Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központot 
(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.) 2012. december 15. napjával átszervezi úgy, hogy az 
intézmény alapfeladatai közül törli a közművelődési tevékenységet,

2. az  általa  fenntartott  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  Általános  Művelődési  Központ 
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító 
okiratát  az előterjesztés 1-2.  sz.  mellékletében foglaltak szerinti  tartalommal,  2012. 
december 15-i hatállyal módosítja.



3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában meghatározott dokumentumok 
aláírására.

4. a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központban elvonásra kerül 2 
közművelődési álláshely 2012. december 31-vel. Az intézmény engedélyezett létszáma 
58,75-ről 56,75 álláshelyre módosul.

5. felkéri a köznevelési intézmény vezetőjét, hogy munkáltatói jogkörében eljárva tegye 
meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetén: 2012. december 15.

4-5. pont esetén: 2012. december 31. 

Dr. Kocsis Máté
10 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Testület elfogadta a határozatot.

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

Dr. Kocsis Máté
Az ülés végén az SZMSZ 20. §-a alapján képviselői kérdésre van lehetőség. Ezek hiányában 
az ülést 15:44-kor bezárta.

Budapest, 2012. december

Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
 jegyző polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport - ügyintéző


