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Törvényességi észľevétel, a,,Vizsgálóbizottság|éttehozźsatörvénytelen megfigyelésekkel
kapcsolatos közérdekíi bejelentések valóságtaľtalmĺĺnak megállapítasárď, tárgytĺ
előterjesztéshez.

Budapest Fővłíľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat AKépviselő-testület és Szervei
Szeľvezeti és MiĺködésiSzabźiyzatań| sző|ő |9/2009. (v.06.) ök. számú rendelete alapjźn ,,A
torvényesség betartósa érdekében valamennyi előterjesztés csak a jeglző törvényességi
észrevételével eqfuterjeszthető a testiiletek- Képviselő-testtjlet, bizottságok_ elé. A jegyző
törvényességĺ szignója azt jelenti, hogł a hatúrozati Íavaslat tiirvénves. A szakrnai
e glet érté s ér ő I, v é l emény ér ő l a j e głz ő kiil r)n nyil at ko zhat,,, .

Komassy Ákos és Szili Balźľ:s önkormĺínyzati képviselők előteľjesztését a mai napon' 12.55
peľckor kapta kézheza polgĺáľmesteľ (Polgáľmesteľi kabinet).

Az etőteqesztéssęl kapcsolatos jegyzőitörvényességi észrevéte I az a|ábbi:
|.) Az önkormányz at SZMSZ-e vizsgálóbizottságot nem ismer.

2.) AzsZMsZ,ĺ8. $-a alapján ,, (I) A Testület egłes feladatok eredményes megoldósa

érdelceben ideiglenes bizottsdgot hozhat létre, (2) Az ideiglenes bizottság határozott

ideigvagł meghatározottfeltétel bekovetkeztéig nűlúdik. (3) Az ideiglenes bizottság

részletesfeladatait a Testület hatórozza meg. (4) Egłebekben az ideiglenes bizottságra

az óllandó bizotts ágra v onątkozó szab ályok megfel elő en ir ányadók,,' .

3.) AzszWszl7.$ (4) bekezdése a?apjźn,,(4) onkoľmúnvzatí éľdeket érintő,

halasztlÍst nem tíÍrő esetben előterjesztés legkésőbb az iilés meglrezdése előtt 2 órával

is benýjtható a polgármesternél (helyszíni kiosztdsú előterjesztés). A tárgłalás
halaszthatatlansógónak indokát az előterjesztésben meg kell jelalni. A helyszínen

kiosztott előterjesztések áttąnulmónyozásához _ erre irónyuló képviselői kérés esetén _

olvasósi sztjnetet lrell elrendelni.', '

A jelen esetben az önkormanyzati érdekvitathatóan, aha|asztást nem tűľő eset viszont
egyértelmíĺen nem áll fenn.
Aż ideiglenes bizottság jelen ülésen történő felállítása nem szolgálja sem az onkormźĺnyzat
azonna|ikaľosodastól vďó megóvasát' sem vagyonanak védelmét és tényszeľíien közvetlentil
fęnnálló és azonnďi e|hźrítźstigénylő szĹikséglrelyzetĺe|,veszéllyel sem kapcsolódik össze.

A fentiek a|apjáĺa helyszíni kiosztású e|oterjesńés jogszabályi benyujtásanak feltételei nern

állnak fenn.
Ezalapjánazelőtęrjesztéstźrgyalásátnem javaslom.
Sztikségesnek taľtom hangsulyozni, hogy ajelen töľvényességi észrevétel nem kérdőjelezi
meg a demokratikus miĺködés körébęn bármely képviselő azoĺ jogát, hogy előterjesztéssel
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éljen, de a jogállamiság kĺivetelménye sztikségessé teszi,hogy azt a jogszabályok
maradéktalan betaľtás áv a| tegy e.

Mivel errnek az előterjesztés nem felel meg, ezért annakjelen tilésen való tfugyalásźú _
kizarő|ag foľmai okokból_ nem támogatom.

Budapest, 20|3. máľcius 06.
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Előteľjesztő: Komássy Ákos és Szili Ba\źzs önkormányzati képviselők

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|3. máľcius 6. . sz. napirend

Tárgy: Vizsgálóbizottság \étľęhozźsa törvénýelen megfigyelésekkel
kapcsolatos közérdelai beielęntések valőságtarta|mtlnak megállapítźĺsźra

A napirendet nyílt tilésen kell táľgyalni, ahatáĺozat e|fogadásához egyszeru szavazattobbség

sztikséges.

ElorÉszÍroszeruvrzprl ľcysÉc (NÉv, szlcNó): KovÁssy Áros, SzILl B,q,L,c,zs

KÉszÍľľľľe (ÜovrNrÉzó Neve, sacNó): Sztll B,ą.lÁzs
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezi tr

Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi tr

Ilatfu ozati j av as|at a bizottság számfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá,|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés megtárgy a|ását'

Tisztelt Képviselő-testület!

^2013. 
február 20-i Képviselő-testületi iilésen Komássy Ákos képviselő kérdést intézett a

polgáľmesterhez a Dr. Szabó Gábor által benyrijtott közérdekű bejelentés Íarta|mávaI

kapcso|atban. Az Ĺilésen Dr. Sára Botond alpolgaľmester Acs Péteľt a JYSZ igazgatőjátbińa
meg azállítások igazságlartalmának megźilapításátafuźnyu|ő vizsgźiatta|'.
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A közérdekú bejelentés Ács Péter felelősségét is felveti, rész&őI tehát fiiggetlen, pártatlan
vizsgźiat lefolytatása nem varható el. A közérđekű bejelentő azőta egy második bejelentést is
tett, és annak tarta|ma, és a mellékelt videók további, tisńazanđő kéľdéseket vetettek föl. A
ttirténések átlépték a kerület elektronikus médiájának hatźLÍaít, a Stop.hu portál címlapon hozta
ezzelkapcsolatos írását, mely a legolvasottabb 5 cikk kategóriájába keľĹilt, és előterjesztésiink
benyrijtása idején is ott található. Mindannyiunk éľdeke, hogy a közérdekú bejelentésekben és

a sajtóban napvilágot látott felvetéselae mega|apozott válaszokat ađjunk. Ennek érdekében
cé|szenl olyan vizsgá|atot lefolytatni, melynek folyamata pźtrtatlan és áttekinthető, ennek
megfelelő helye az onkormányzat Képviselő-testülete, rigyis, mint a közéľdekű bejelentés
szeľint érintętt intézmény a|apítqa, úgyis, mint annak igazgatőjának munkáltatója.

Mivel a tĺiľvénýelen megfigyelések gyanújával kapcsolatos sajtómegjelenések, és a
választópolgarok fokozódó érdeklődése megnyugtató, hiteles válaszokat igényelnek, ezért az
ügy érdemi kivizsgálása nem túr halasztást.

Fentieknek megfelelően kérjük a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy helyszíni kiosztású
napirendként ezen előteľj esztést napirenđre venni szíveskedj en.

Jelen előterjesztéstinket az oTY 32.s Q) a), 57.$ (3), az onkoľmányzat SZMSZ-e 17.$ (4),

18.$ (1) vonatkozó jogszabáIyok előírásai szeľint tesszifü.

Javasoljuk ideiglenes Vizsgálóbizottságfe|ttllitasát a következők szerint:

A Vizsgálóbizottság összeállítástlhoz azt a koľábban a Polgaľmester által indíwányozott és a
Képviselő-testĹilet áItaI tźlmogatott módszeľt javasoljuk, mely a Kozbeszeruési Bizottságta
vonatkozik. Ellenzéki többség, ugyanakkor javasoljuk Balogh István Szilvesztert (FIFESZ-
KDNP a YizsgáIőbizottság elnökének, tekintettel aľra, hogy a közérdekű bejelentésben
foglaltak alapjźn a véIe|mezett törvénysértések helyszíne elsősorban az ő egyéru képviselői
kĺjrzete.

A Vizsgálóbizottsźry feladataként néhány konkľét kérdés megváIaszo|ástú javasoljuk kijelölni.

A kéľdések:

1. Kĺizremúködtek e Józsefuaľos onkoľmányzatáĺak (beleéľrve az önkormányzati
intézményeket) dolgozői a kamerafelvételek elkészítésében, ha igen, kik, mikor,
milyen módon, kinek az utasításźra?

2. Ha igen, mi volt a felvételek készítésének célja, milyen módon keľĹiltek, és ki által
kijelölésre a megfigyelendő személyek?

3. A felvételek léte, tarta|ma és megorzése megvalósít-e ttjrvényséľtést, ha igen mely
jogszabá|yok tételes megsértéséľe került soľ?

4. A 2013. februáľ 20-i Képviselő Testületi ülés óta, Ács Péteľ JVSZ Igazgatő milyen
lépéseket tett a kivizsgálás éľdekében?



T. Képviselő-testület!

Ké ľem az a|á.}bi batá,ľ ozati j ava s lat elfo ga d ás át.
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1. A Képviselő Testiilet a vonatkoző jogszabźtlyok atapjĺín ideiglenes vizsgá|őbizottságot
állít föl törvénytelen megfigyelések gyanujával kapcsolatos közéľdekii bejelentések
kjvizsgźl|ásfua.

2. Az ideiglenes bizottság felhata\mazása a következo kérđések megvá|aszolásaľa terjed
ki:
- Közľeműk<jdtek-e Józsefuáros onkoľmányzaténak (beleéľtve az önkormźnyzati
intézményeket) dolgozői a kamerafelvételek elkészítésében, ha igen, kik, mikor
milyen módon, kinek azutasításfua?
- Ha igen, mi volt a felvételek készítésének célja, milyen módon keniltek, és ki által
kijelölésre a megfigyelendő személyek?
- A felvételek léte, taľtalma és megőtzése megvalósít-e töľvénysértést, ha igen mely
jogszabá|yok tételes megsértésére került sor?
- A 20|3. februáĺ 20-i Képviselő Testületi ülés óta, Ács Péter JVSZ lgazgatő milyen
lépéseket tett a kivizsgálás érdekében?

Az ideiglenes bizottsźry 7 fos, elnöke: Balogh István Szilveszter (Fidesz-KDNP),
tagSai:

.... (Fidesz-KDNp)

.... (Fidesz-KDNp)

..:..:.......: .:: ..: .'...: r::'r.:....... ĺffifl
A Bizottság első iilését 2013. mĺírcius 13-ig cissze kell hívni, a Bizottság működésének
szabźiy ait az első ülésén maga hatźr ozza me g.

Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testületnek írásos beszĺímolót nyujt be
megalakulását kĺivető 30 napon belül.

aJ.

4.

5.



6. Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése közben rendelkezik mindazon
jogosítvrányokkal és infľastrukturétva|, melyek a Képviselő-testület áIIanđő bizottságait
megilletik.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: Azonna|

Budapest, 2013. március 6.

Tciľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:

Dr. Mészar Erika
aljegyzo
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