
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 27-én 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 2. rendkívüli üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
60/2013. (II.27.) 15 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Intézményműködtető  Központ  vezetői 
pályázatának elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. koncepciójának kidolgozására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester 
Szilágyi Demeter - képviselő
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2. Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  III.  pályázat  megvalósításához 
kapcsolódó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István – képviselő
Kaiser József – képviselő

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat  a  Práter  utcai  iskola  és  tornacsarnok  pályázat  útján  történő 
bérbeadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Javaslat  a  Bárka  Színház  Nonprofit  Kft.-vel  kapcsolatos  tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Budapest  VIII.,  Bezerédi  u.  3-5.  épületek  földszinti,  és 
félszuterén  összenyitott  helyiségeinek  térítésmentes  használatba  adására 
oktatóközpont céljára a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat  igazgatási  szünet  elrendelésére,  és  a  polgármester  2013.  évi 
szabadságolási ütemtervének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Beszámoló  az  egyezségi  tárgyalásokról  a  Védőháló  Paks  Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
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Napirend 1/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Intézményműködtető  Központ  vezetői 
pályázatának elbírálására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
61/2013. (II.27.) 13 IGEN 0 NEM   2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) vezetői 
álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy a  Józsefvárosi  Intézményműködtető  Központ  vezetői 
pályázati felhívásra vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 2013. márciusi 2. rendes 
ülésére terjessze elő,

3. a 419/2012. (XII.06.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontját, valamint 3/2013. 
(I.  14.)  számú  képviselő-testületi  határozatának  3.  pontját  a  vezetői  megbízás 
időtartamát tekintve az alábbiak szerint módosítja:

Szendreiné  Erős  Hajnalka  határozott  idejű  vezetői  megbízását  a  Józsefvárosi 
Intézményműködtető  Központ  (1082 Budapest,  Baross  u.  84.)  intézményben  az  új 
intézményvezető megbízásának napjáig meghosszabbítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 3. pont esetén: 2013. február 27.

2. pont esetén: 2013. március 20.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda

Napirend 1/2. pontja
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
62/2013. (II.27.) 13 IGEN 0 NEM   2 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  Közalapítvány kuratóriumi  tagjának Kaiser  Józsefet  és 
Vörös Tamást választja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

2.) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány elnökének Szilágyi Károlyt választja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

3.)  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  Közalapítvány  Felügyelő  Bizottsági  tagjának  Erdélyi 
Dorottyát, Pintér Attilát és Jakabfy Tamást választja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

4.) elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát módosító okiratot 
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

5.)  elfogadja  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  Közalapítvány  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

6.) felkéri a polgármestert a 4.)-5.) pontban meghatározott módosító okirat, valamint egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 21.

7.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
Fővárosi Bírósághoz történő továbbításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 21.

8.)  felkéri  a  kuratórium  elnökét,  hogy  a  bírósági  nyilvántartásba  vételt  követően 
gondoskodjon  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  közzétételéről  a  Magyar 
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Közlönyben,  továbbá  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  az  önkormányzat  hivatalos 
lapjában és honlapján való közzétételről. 

Felelős: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke és a jegyző
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételét követően

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló 
7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
10/2013.  (II.28.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETÉT  A  2012.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL  SZÓLÓ  7/2012.(II.21.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az Európa Belvárosa Program II. koncepciójának kidolgozására
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester 
Szilágyi Demeter - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
63/2013. (II.27.) 4 IGEN 12 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos módosító indítványát, mely  
szerint a határozat az alábbi 6. ponttal egészüljön ki: 
6. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  Orczy-negyed  szociális  

rehabilitációjának kidolgoztatására és előterjesztésére

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
64/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  a  Budapest  –  Józsefváros  Európa  Belvárosa  Kulturális-gazdaság  Fejlesztési 
Program II. elnevezésű programot az előterjesztés szerinti tartalommal, az abban szereplő 
3 akcióprogrammal (1. Komplex akcióprogram, 2. Közösségi kezdeményezés támogatása 
akcióprogram, 3. Önkormányzati akcióprogram).

2. felkéri  a  polgármestert  az Európa Belvárosa Program II.  2.  Közösségi  kezdeményezés 
támogatása,  valamint  a  3.  Önkormányzati  akcióprogramjának  kidolgozására  és  annak 
benyújtására  a  Képviselő-testület  számára.  Ezen  akcióprogramokra  –  figyelemmel  a 
határozat  5.  pontjában  foglaltakra  -  összesen  86.400  e  Ft  keretösszeget  biztosít  a 
felhalmozási céltartalékon.

3. felkéri  a  polgármestert  az  Európa  Belvárosa  Program  II.  1.  Komplex  akcióprogram 
megvalósításához szükséges külső források felmérésére, melyről tájékoztassa a Képviselő-
testületet.

4. a  határozat  2.  pontja  alapján  a  Rév8  Zrt.-t  megbízza  2.  és  a  3.  akcióprogram 
kidolgozásával,  a  megvalósításához  szükséges  előkészítői  feladatok  ellátásával,  az 
akcióprogramokhoz kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésével.

5. a határozat 4. pontja alapján felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés előkészítésére és 
annak Képviselő-testület részére történő előterjesztésre.

Felelős: 1-4. pont esetén polgármester
5. pont esetén a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: 1., 2., 4. pont esetén 2013.február 27. 
3. pont esetén a 2013. május havi első rendes képviselő-testületi ülés
5. pont esetén a 2013. március havi második rendes képviselő-testületi ülés

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Városfejlesztési  és  Főépítészi 
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Napirend 3/2. pontja
Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  III.  pályázat  megvalósításához 
kapcsolódó döntések meghozatalára
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(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István – képviselő
Kaiser József – képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
65/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzat és a Rév8 
Zrt. között kötendő, Megbízási szerződés 2. elnevezésű szerződést, mely tartalmazza a 
Rév8  Zrt.  Magdolna  Negyed  Program  III.  projekt  szerinti  projektmegvalósító 
szervezeti feladatait.

b) felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés 2. aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

2. a) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, az Önkormányzat és Kisfalu 
Kft. között fennálló Megbízási szerződés módosítását, mely tartalmazza a Kisfalu Kft. 
Magdolna  Negyed  Program  III.  projekt  szerinti  projektmegvalósító  szervezeti 
feladatait.

b) felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

3. a) jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, mely 2013. március 1-jén lép hatályba.

b) felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

4. a  Magdolna  Negyed  Program  III.  projekt  kötelező  elemét  képező  Nonprofit 
Szolgáltató  Ház  működési  helyeiként  -  az  alábbi  földszinti,  utcai  nem  lakás  célú 
helyiségeket és pavilonépületet-közösségi épületet, az alábbi időponttól és funkcióval 
– kijelöli:
1. Iroda: Cím:  Dankó  u.  16. (hrsz.:35316);  Funkció:  T1  Épület-felújításhoz 

kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok. Tervezett időszak: 
2013.09.01.-2015.05.30.
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2. Iroda: Cím:  Dobozi  u.  23.  (hrsz.:35418/0/A/34);  Funkció:  T4/2  Intenzív 
családmegtartó  szolgáltatások  és  T4/3  Családfejlesztési  szolgáltatás. 
Tervezett időszak: 2013.09.01.-2015.05.30.

3. Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció: G2/5 Köz(össégi)-Hely 
és mosoda. Tervezett időszak: 2013.09.01.-2015.05.30.

4. Iroda: Cím:  FiDo  pavilonépület-közösségi  épület  (közterület)  (hrsz.:35388); 
Funkció:  T5/1  A  Fiumei  út  és  Dobozi  utca  közötti  területek  FiDo 
megújításához  kapcsolódó  szociális  program.  Tervezett  időszak: 
2014.01.01.-2015.05.30.

5. Iroda: Cím:  Magdolna  u.  47.  (hrsz.:35421);  Funkció:  G2/6  Társadalomból 
kirekesztett  nők foglalkoztatása  és  rehabilitációja.  Tervezett  időszak: 
2013.09.01.-2015.05.30.

6. Iroda: Cím:  Dankó  u.  40.  (hrsz.:35477);  Funkció:  T4/4  Tehetséggondozás. 
Tervezett időszak: 2013.07.01.-2015.05.30.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

5. a)  a  határozat  4.  pontja  szerinti  helyiségeket  a  meghatározott  funkciókra,  és 
időszakban  térítésmentesen  használatba  adja  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Központ számára,  és felkéri  Kisfalu Kft-t a használati  megállapodás 
elkészítésére.

b) felhatalmazza a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét és a 
Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a használati megállapodás aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén a Józsefvárosi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ vezetője és a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: a) pont esetén 2013. február 27., b) pont esetén 2013. március 15.

6. a) a határozat 4. pontja szerinti 1-4. Iroda helyiségekben a Magdolna Negyed Program 
III.  projekt  megvalósításához kapcsolódó feladatokra  az alábbiak  szerint  megbízási 
szerződést köt:
- 2013. március 1. napjától 10 fővel – feladat a) épület-felújításhoz kapcsolódó, a 

lakosság  bevonását  segítő  programokra,  b)  intenzív  családmegtartó 
szolgáltatásokra, c) családfejlesztési szolgáltatásra;

- 2013.  07.01.  napjától  3  fővel  –  feladat  köz(össégi)-hely  és  mosoda 
szolgáltatásra;

- 2014.01.01.  napjától  4  fővel  –  feladat  a  Fiumei  út  és  Dobozi  utca  közötti 
területek megújításához (FiDo) kapcsolódó szociális programra.

b) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 01., 2013. július 01., 2014. január 01.

7. jóváhagyja  az  előterjesztés  4.  számú  mellékletét  képező,  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, mely 2013. március 1-jén lép hatályba.
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b) felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

8. a)  elfogadja  az  előterjesztés  5.  számú  mellékletét  képező,  az  Önkormányzat  és  a 
Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  között  kötendő Feladat-ellátási 
szerződést, mely tartalmazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. projekt 
szerinti projektmegvalósító szervezeti feladatait.

b) felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

9. elfogadja az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, a Magdolna Negyed Program 
III. projekt Kommunikációs (cselekvési) tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

10. a) a Képviselő-testület a 8/2013. (I.23.) számú határozatával elfogadott, a Magdolna 
Negyed  Program  III.  T3/2  Szomszédsági  rendőr  programja  megvalósításához 
szükséges,  a  Budapesti  Rendőr-főkapitánysággal  kötendő  együttműködési 
megállapodást és szerződést az alábbiak szerint módosítja
- az együttműködési megállapodás 12. pontja szerinti határidő 2015. május 30. napja, 
a  16.  pontjában  az  önkormányzati  végrehajtás  ellenőrzésére  és  kapcsolattartásra 
jogosult a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója,
- a szerződés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési határidő 2015. május 30. napja, a 3. 
pont  szerinti  teljesítésigazolásra  és  a  17.  pont  szerinti  önkormányzati  végrehajtás 
ellenőrzésére  és  kapcsolattartásra  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
igazgatója jogosult.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti együttműködési megállapodás és 
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 1.

11. elfogadja az előterjesztés 7. számú mellékletét képező, a „Magdolna Negyed Projekt 
III.  megvalósításában  résztvevő  szervezetek  együttműködési  rendszere”  című 
dokumentumot,  mely  a  Képviselő-testület  8/2013.  (I.23.)  számú  határozatának  1. 
pontjában elfogadott helyébe lép.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

A döntés végrehajtását  végző szervezeti  egység:  Rév8 Zrt.,  Kisfalu Kft.,  Józsefvárosi 
Közösségi Házak Nonprofit Kft., Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Polgármesteri Kabinet
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat  a  Práter  utcai  iskola  és  tornacsarnok  pályázat  útján  történő 
bérbeadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
66/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 224/2012. (VII. 05.) számú határozatának II. fejezet 16. 
oldal  „A bérleti  díj  megállapítására  vonatkozó  szabályok”  után  lévő  7.  pontját  az  alábbi 
mondattal  egészíti  ki:  „A  Képviselő-testület  önkormányzati  érdekből  határozatában  a 
minimális bérleti díjat nyilvános pályáztatás esetén a beköltözhető forgalmi érték 80 %-ánál 
kisebb értékben is meghatározhatja azzal, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltözhető 
forgalmi érték 50 %-ánál.”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, Kisfalu Kft

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
67/2013. (II.27.) 15 IGEN 0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület a 66/2013. (II. 27.) számú határozatára tekintettel úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja   a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII., Práter 
u. 11. szám alatti, 36381 hrsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdonában 
álló, de a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat haszonélvezeti jogával terhelt Budapest 
VIII., Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374/0/A/23 hrsz-ú, egyéb helyiség bérbeadására 
vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást, a közzététel helyeit és a 
bérbeadás feltételeit az alábbiak szerint:
- a  minimális  bérleti  díj  összegét  1.500.000,-  Ft  +  Áfa  összegben  határozza  meg 

figyelemmel  a  nyilvános  versenyeztetésre  és  a  bérbeadás  sikertelensége  miatt 
bekövetkező esetleges bevételkiesésre.

- közzététel  helye  a  428/2012.  (XII.  06.)  számú  képviselő-testületi  határozatban 
foglaltakon túl: ingatlan.com web oldalon és a Heti Világgazdaság című heti lapban.
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2.) felkéri   a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest 
VIII., Práter u. 11. szám alatti, 36381 hrsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft 
tulajdonában  álló,  de  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  haszonélvezeti  jogával 
terhelt  Budapest  VIII.,  Kisfaludy  u.  32-38.  2.  emeleti,  36374/0/A/23  hrsz-ú,  egyéb 
helyiség  bérbeadására  vonatkozó  pályázati  felhívás  közzétételére,  a  pályázati  eljárás 
lefolytatására. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pályázatok bontását és értékelését követő 
képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a pályázat lezárására.

3.) a  benyújtott  pályázatok bírálatának lebonyolítására  5 tagú bíráló  bizottságot  hoz  létre, 
amelynek munkáját a Kisfalu Kft munkatársa és jogi képviselője segíti  a jegyzőkönyv 
elkészítésében, valamint a bírálat lebonyolításában. A bizottságba

Sántha Péterné
Dr. Révész Márta
Zentai Oszkár
Pintér Attila
Soós György

személyeket jelöli ki. 

4.) a  Kisfalu  Kft.  eredményes  pályázat  esetén  az  Önkormányzattal  fennálló  megbízási 
szerződés  24.14  szerinti  megbízási  díjra,  eredménytelen  pályázat  esetén  a  megbízási 
szerződés 24.31. pontja alapján hirdetési  költségeinek megtérítésére jogosult.  A díjazás 
kifizetésére  eredményes  eljárás  esetén  a  bérleti  szerződés  aláírását  követően, 
eredménytelen  eljárás  esetén  a  Képviselő-testület,  pályázati  eljárás  lezárásáról  szóló 
döntését követően benyújtott számla ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a pályázatok bontását követő képviselő-testületi ülés
3. pont: azonnal
4. pont: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 4/2. pontja
Javaslat  a  Bárka  Színház  Nonprofit  Kft.-vel  kapcsolatos  tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
68/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A  Képviselő-testület  a  művészeti  tevékenység  támogatása  mint  önkormányzati  feladatra 
tekintettel úgy dönt, hogy

11



1. a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi-  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.-vel  kötött,  a  81/2012. 
(III.01.)  számú  határozattal  elfogadott,  és  426/2012.  (XII.  06.)  számú  határozattal 
módosított  tagi  kölcsönszerződés  keretében  nyújtott  kölcsönösszeg  késedelmes 
visszafizetéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azzal kapcsolatban követelést 
nem kíván érvényesíteni.

2. a  Bárka  Józsefvárosi  Színházi-  és  Kulturális  Nonprofit  Kft.-vel  kötött,  a  97/2012. 
(III.22.)  számú  határozattal  elfogadott,  és  426/2012.  (XII.  06.)  számú  határozattal 
módosított  tagi  kölcsönszerződés  keretében  nyújtott  kölcsönösszeg  késedelmes 
visszafizetéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azzal kapcsolatban követelést 
nem kíván érvényesíteni.

3. elfogadja  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  megállapodást  és  egyben  felkéri  a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:   1.-3. pont esetében polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében 2013. február 27.

3. pont esetében 2013. március 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat  a  Budapest  VIII.,  Bezerédi  u.  3-5.  épületek  földszinti,  és 
félszuterén  összenyitott  helyiségeinek  térítésmentes  használatba  adására 
oktatóközpont céljára a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
69/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) 34666/A/32 hrsz alatt felvett, természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 3. sz. alatti,  
forgalomképes, önkormányzati tulajdonú helyiséget és a 34667/A/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. alatti forgalomképes, önkormányzati 
tulajdonú  helyiséget  oktatási  és  kiképzési  célra  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére oktatási központ és 
önkéntes  polgári  védelmi  szervezet  működtetésének  céljára  határozatlan  időre 
ingyenesen használatba adja.

2.) Budapest VIII., Bezerédi u. 3. sz. alatti, földszinti, utcai bejáratú 67 m2 alapterületű, és 
a  Budapest  VIII.,  Bezerédi  u.  5.  sz.  alatti,  félszuterén,  utcai  bejáratú  88  m2 

12



alapterületű  helyiségek  összenyitásához  és  felújításához  szükséges  7.100.000; 
Ft+ÁFA beruházási keretet biztosít.

3.) felhatalmazza a Kisfalu Kft-t  a határozat  2.  pontjában foglalt  beruházási  szerződés 
megkötésére és a beruházás lebonyolítására. 

4.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  beruházási  összeg  5%-át  képező,  azaz  355.000.-
Ft+ÁFA összegű bonyolítási díjra vonatkozó szerződést a Kisfalu Kft.-vel írja alá.

5.) a  2.  pontban  foglalt  7.100.000.-Ft+ÁFA  összegű  beruházási  keret  valamint  a  3. 
pontban foglalt  355.000.-Ft+ÁFA összegű bonyolítási  díj  pénzügyi  fedezetét  11602 
címen biztosítja.

6.) felkéri a polgármestert, hogy Budapest V., VI., VII., és IX. kerület Önkormányzataival 
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal vegye fel a kapcsolatot a beruházási 
és  a  helyiség  jövőbeni  eseti  igénybevétele  során  felmerülő  költségek  megosztása 
céljából.

7.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  határozat  6.  pontjában  foglalt 
egyeztetések után a szerződés elkészítéséről és aláírásáról.

Felelős: 1-2. pont esetén polgármester
3. pont esetében Kisfalu Kft. ügyvezetője
4-7. pont esetében polgármester

Határidő: 1-2. pont esetén 2013. február 27.
3-4. pont esetében 2013. március 16.
5. pont esetén 2013. február 27.
6. pont esetén 2013. március 16.
7. pont esetén 2013. március 16. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Ügyosztály 
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6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat  igazgatási  szünet  elrendelésére,  és  a  polgármester  2013.  évi 
szabadságolási ütemtervének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
70/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tájékoztatást elfogadja.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2013. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot,  a társhatóságokat,  felügyeleti  szerveket, 
valamint a közszolgáltatókat.

3. dr.  Kocsis  Máté  polgármester  2013.  évre  vonatkozó  szabadságolási  ütemtervét 
elfogadja, és részére a nyári igazgatási szünet időszakára 2013. augusztus 05. és 2013. 
augusztus  20.  között  összesen  10  munkanapot,  a  téli  igazgatási  szünet  időszakára 
2013. december 23. és 2014. január 05. között összesen 5 munkanapot kiad.

4. dr.  Kocsis Máté országgyűlési  képviselőként  ellátott  frakció,  illetve egyéb politikai 
tevékenysége  idejére  igényelt  szabadságnapok  kiadását  engedélyezi  a  munkaidő 
nyilvántartás  adatai  alapján,  továbbá engedélyezi  az előre nem látható,  egyéb célra 
igényelt  szabadságok igénybevételét  azzal,  hogy az így felhasznált  napokról  2014. 
január 31-ig köteles beszámolni.

5. a  3-4.  pontban  foglaltak  alapján  felhatalmazza  Sántha  Péterné  alpolgármestert  a 
szabadság engedély aláírására.

Felelős: 1. pont esetében polgármester
2-5. pont esetében jegyző

Határidő: 1. pont esetében 2013. február 27.
2. pont esetében 2013. június 30.
3. pont esetében 2013. február 27.
4-5. pont esetében 2014. január 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
11/2013.  (III.01.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETÉT  A  2013.  ÉVRE 
VONATKOZÓAN IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 6/2. pontja
Beszámoló  az  egyezségi  tárgyalásokról  a  Védőháló  Paks  Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
71/2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) tudomásul veszi a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel folytatott 
egyezségi tárgyalások sikertelenségét azzal, hogy továbbra is fenntartja a jogvita békés 
és jóhiszemű rendezésére irányuló elvi szándékát.

2.) 136/2012.  (IV.  19.)  számú  határozatának  4.)  pontját,  amelyben  a  felmondás 
felfüggesztéséről döntött, visszavonja. 

3.) 106/2012.  (III.  22.)  számú  határozatában  foglaltakat  megerősítve  a  Védőháló-Paks 
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel (székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 1.) 2006. 
január  16.  napján,  határozatlan  időre  kötött  és  módosított  Együttműködési 
Megállapodást  szerződésszerűen  felmondja  azzal,  hogy  ettől  függetlenül  a  jövőre 
nézve jogfenntartással él, és fenntartja – amennyiben erre utaló tények merülnek fel - a 
szerződés esetleges érvénytelenségével kapcsolatos nyilatkozattételi jogát. 

4.)  felkéri  a  polgármestert  a  3.  pont  szerinti  felmondás  aláírására,  és  a  felmondás 
Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel történő közlésére.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. március 08.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  és 
Jegyzői Kabinet
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Képviselői kérdések:

Dr. Kocsis Máté
Szili Balázs képviselő úr parancsoljon.

Szili Balázs
A  többszörös  lakás-használatbavételi  elengedésének  ügye  parkoló  pályára  került.  Annyit 
tudunk, hogy peres eljárások esetén a bíróság a lakás törvényre  hivatkozva nem ítéli  meg 
ezeket  a többszörös lakás-használatbavételi  díjakat.  Azt is  tudjuk, hogy tartozás elengedés 
címén  nem  tudjuk  megoldani  a  problémát,  mert  annak  a  NAV  állásfoglalása  szerint 
adóvonzata  van.  Én  több  jogásszal  konzultálva  azt  az  információt  kaptam,  hogy 
visszamenőleges hatályú rendelet-módosítással lehetne ezt megoldani. Azt kérdezem, van-e 
ennek valamilyen törvényi akadálya? 
A költségvetési vita során mi azt állítottuk, hogy az önkormányzati átszervezés az nem hogy 
költséghatékony lett volna, hanem még költségigényes is. Polgármester Úr pedig azt mondta, 
hogy már pedig ez a Józsefvárosi Önkormányzat számára pluszos volt. Azt szeretném kérni, 
hogy ezt írásban, valamilyen számokkal alátámasztva legyenek szívesek nekem megküldeni.
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úr nem azt mondta, hogy az Önkormányzat, hanem az államosítás és valamennyi 
állami átszervezés volt mínuszos, és én arra mondtam, hogy pluszos volt. De le is írom, ha 
gondolja. 
Jakabfy Tamás képviselő úr parancsoljon.

Jakabfy Tamás
2010.  és  2011.  fordulóján  ez  az  Önkormányzat  döntött  az  Orczy  úti  iskola  épületének 
eladásáról. Ez az eladás részletekben történt. Ha jól emlékszem évente kell fizetni ezeket a 
részleteket. Azt szeretném kérdezni, hogy a, ha jól emlékszem januárban kell ezeket az éves 
részleteket fizetni, hogy van-e tartozása, vagy megfizette a vevő az idén esedékes részletet.
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Nováczki Eleonóra válaszol a Kisfalu Kft részéről.

Nováczki Eleonóra
Természetesen írásban is meg tudjuk erősíteni,  amit  most  itt  el  fogok mondani.  75 millió 
forintot kellett fizetnie január 31-ig a Kft-nek. Nem teljes egészében fizette meg a 75 millió 
forintot,  hiányzik  belőle  – pontosan nem emlékszem az összegre  – arra  kérek időt,  hogy 
pontosan megmondjam. A nagyobbik részét megfizette már. Felszólítottuk, hogy jöjjön be, 
hogy  igazolja,  hogy  miért  nem  fizette  be,  illetve  haladéktalanul  tegyen  eleget  fizetési 
kötelezettségének. Március 6-ára van kitűzve egy egyeztetés vele. 

Dr. Kocsis Máté
Még a kiküldendő írásbeli válaszomat szóban kiegészítve éppen egy mai hír, hogy amikor 
Önök azt mondják, hogy az állam belerondított,  vagy hogy fogalmaztak az önkormányzati 
világba,  és  több  államosítás  volt,  4,4  milliárd  forintnyi  adósságot  vállal  át  az  állam 
Józsefvárostól. Amúgy is igazam lenne, a többi számot tekintve, de ha még ezt beletesszük, az 
állam megnövekedett szerepvállalása az önkormányzatoknál mit jelent, akkor egészen üdvös 
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lesz a matek a Józsefvárosi Önkormányzat számára. Ezzel a kiegészítéssel kérném az írásbeli 
választ megküldeni a Képviselő Úrnak.

Budapest, 2013. március 1.

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

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

_______________________

Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Képviselői Irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Szedliczkyné Pekári Karolina

Szervezési és Képviselői Irodavezető
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Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintéző
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