
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 6-án 15.00 
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában 

megtartott 4. rendes üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
72/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy indokoltnak  látja  a  sürgősség  okát  a  sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:

2/3.
►

Szükséges  döntések meghozatala  a  KEOP-2012-5.5.0/A azonosító  számú 
pályázathoz
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

• Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
(írásbeli tájékoztató, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
73/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend: 

1. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Beszámoló az átláthatósági nyilatkozattételre felkért szervezetekről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Fedezet biztosítása a „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonát  képező  lakó  –  üzemi épületek,  háziorvosi  rendelők,  lakások, 
helyiségek, üres telkek körét érintő közvetlen balesetveszély – elhárítási, 
gyorsszolgálati  hibaelhárítási,   karbantartási  és  felújítási  feladatainak 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításához
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető
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2. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat közösségi kertek megvalósítására, működtetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat FTC Sportsátor üzemeltetési feladatainak meghatározására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté –polgármester

3.
►

Szükséges  döntések meghozatala  a KEOP-2012-5.5.0/A azonosító  számú 
pályázathoz
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  alapító  okiratának 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Tájékoztatók

• Polgármesteri  tájékoztató  a  lejárt  határidejű  testületi  határozatok 
végrehajtásáról,  az  előző  ülés  óta  tett  fontosabb  intézkedésekről,  a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

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

•
►

Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
(írásbeli tájékoztató, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

1. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
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Napirend 1/1. pontja
Beszámoló az átláthatósági nyilatkozattételre felkért szervezetekről
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
74/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A  Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  Kisfalu  Kft-nek  az  átláthatóságról  nem nyilatkozó 
szervezetekről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. március 6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 1/2. pontja
Fedezet biztosítása a „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonát  képező  lakó  –  üzemi épületek,  háziorvosi  rendelők,  lakások, 
helyiségek, üres telkek körét érintő közvetlen balesetveszély – elhárítási, 
gyorsszolgálati  hibaelhárítási,   karbantartási  és  felújítási  feladatainak 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításához
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
75/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

1.) A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  „Budapest,  VIII.  kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonát képező lakó – üzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások, 
helyiségek, üres telkek körét érintő közvetlen balesetveszély-elhárítási, gyorsszolgálati 
hibaelhárítási,   karbantartási  és felújítási  feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás  lebonyolításához  a  2013.  évi  költségvetésben  fenti  tevékenységhez  rendelt 
kiadásokon  túlmenően,  2014.  évre  248.760  e  Ft  és  2015.  év  első  felének 
vonatkozásában  további  124.380  e  Ft  összegre  kötelezettséget  vállal,  a 
lakóházműködtetési bevételek terhére. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető 
igazgatóját,  hogy  „Budapest,  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát 
képező lakó – üzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások, helyiségek, üres telkek 
körét  érintő  közvetlen  balesetveszély-elhárítási,  gyorsszolgálati  hibaelhárítási, 
karbantartási  és  felújítási  feladatainak  ellátása  érdekében”  elnevezéssel  a  Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Kisfalu  Józsefvárosi 
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Vagyongazdálkodó  Kft  között  létrejött  és  2012.  január  1-től  hatályos  Megbízási 
szerződés  16.  pontja  alapján,  a  közbeszerzési  eljárást  készítse  elő,  és  terjessze  a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. és 2015. évi költségvetés 
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester
2. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 1. pont esetében: 2013. március 6.
2. pont esetében: 2013. március 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Pénzügyi Ügyosztály

2. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat közösségi kertek megvalósítására, működtetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
76/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az  egészséges  életmód  segítését  célzó  szolgáltatások biztosítása,  illetve  önként  vállalt 
feladatként a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása céljából, közfeladatként:

a 35339 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szám alatti, 
a 34934 hrsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti, 
a 35463 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, valamint
a 35341 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szám alatti,

önkormányzati  tulajdonban  álló  telkeket  közösségi  kertként,  ingyenesen  hasznosítja 
2016. december 31-ig az e határozatban foglalt nyilvános pályáztatás útján. Jelen pályázat 
tekintetében  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a 
versenyeztetési  szabályzatról  szóló  488/2012.  (XII.  06)  számú  határozata  az  e 
határozatban foglalt eltérésekkel értelemszerűen alkalmazható.

2. e  határozat  1.  pontjában  foglalt  hasznosítás  érdekében  ingatlanonként  nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
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- a pályázat  tárgya:  az önkormányzat  tulajdonában lévő, közművesítetlen,  konténeres 
művelésre  alkalmas  telekingatlanon,  fának  és  bokornak,  cserjének  nem  minősülő 
zöldség- és gyümölcstermesztés céljából közösségi kert kialakítása, a VIII. kerületben 
lakó-  vagy tartózkodási  hellyel  rendelkező természetes  személyek  (a  továbbiakban: 
kerületi lakosok) részére,

- a  pályázat  alkalmazásában  közösségi  kert  kialakításának/fenntartásának  minősül  a 
telekingatlanon konténerek, termőföld, öntözőtartály biztosítása, továbbá az ingyenes 
használók  részére  zárt  területre  történő  bejutás  rendjének  biztosítása  az  ingyenes 
használók  és  a  kulcsok  nyilvántartása,  a  használat  legalább  hetente  egyszeri 
alkalommal történő ellenőrzése, 

- a pályázó tudomásul veszi, hogy alapesetben a vetőmagot és a művelési eszközöket a 
kerületi lakosok, mint ingyenes használók biztosítják, azonban a pályázó igény szerint 
saját döntésével ezek biztosítását is vállalhatja,

- a  pályázó tudomásul  veszi,  hogy ingóságként  olyan tároló lehetőséget  biztosíthat  a 
telekingatlanon,  amely  elzárható  módon  lehetővé  teszi  a  szerszámok  és  egyéb 
eszközök tárolását,

- pályázó  lehet  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti 
civil  szervezet  és a lelkiismereti  és vallásszabadság jogáról,  valamint  az egyházak, 
vallásfelekezetek  és vallási  közösségek jogállásáról  szóló 2011. évi  CCVI.  törvény 
szerinti egyház,

- a pályázó vállalja, hogy kerületi lakosok részére ingyenes használatot biztosít adott év 
februártól – az első évben a civil szervezet általi birtokba vételt követően - októberig 
terjedő időszakra a telkeken történő közösségi kert művelése céljából, amely a civil 
szervezet  általi  hasznosítás  időtartamának  végéig  tetszőleges  alkalommal 
meghosszabbítható,

- a  pályázó  tudomásul  veszi,  hogy  figyelemmel  az  ingyenes  hasznosításra  az 
önkormányzat  bármely év december 31.  napjára legkésőbb november  1-jéig közölt 
írásbeli felmondással indoklás nélkül a szerződést felmondhatja,

- a pályázó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkormányzattal 
szemben  sem  jogalap  nélküli  gazdagodás,  sem  egyéb  jogcímen  megtérítésre 
semmilyen formában nem tarthat igényt,

- a  pályázat  nyertesével  az  önkormányzat  ingyenes,  közfeladat-ellátást  szolgáló 
hasznosítási  szerződést  köt,  aki  ez  alapján  biztosítja  az  általa  tetszés  szerint 
kiválasztott kerületi lakosok részére az ingyenes telekrész (konténer) használatot,

- a  pályázat  nyertese  a  kerületi  lakosokkal  a  telek  (konténer)  rész  használatáról  és 
kiadott  kulcsokról  -  a  vonatkozó  adatkezelési  szabályoknak  megfelelően  - 
nyilvántartást vezet, amely nem minősül szerződésnek,

3. e határozat alapján mind a civil szervezeteknek történő hasznosításba adás, mind a civil 
szervezetek  általi  természetes  személyeknek történő használatba  adás  ingyenes,  azzal, 
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hogy sem az önkormányzat, sem a civil szervezet egymással és a használó természetes 
személyekkel szemben ellenszolgáltatásra nem tart és nem tarthat igényt. 

4. e  határozatban foglaltak  szerint  pályázati  felhívást  tesz közzé – 15 napos ajánlattételi 
határidővel - és felkéri  a jegyzőt  a pályázat  kiírására és lebonyolítására azzal,  hogy a 
pályázókat az alábbi értékelési rendszer alapján  az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elv szerint kell elbírálni

a.) előnyt  élvez  az  a  pályázó,  aki  a  kerületi  polgárok  számára  mennyiségileg  és 
minőségileg  több/jobb  felszerelést,  működési  feltételt  biztosít  a  közösségi  kert 
megvalósítása céljából (+1-5 pont),

b.)előnyt élvez az a pályázó, aki hasonló közösségi kert programban már sikerrel részt 
vett és ezt dokumentumokkal igazolja (+1 pont),

c.) előnyt  élvez  az  a  pályázó,  aki  egyéb  társadalmilag  hasznos  tevékenységével 
összekapcsolja a közösségi kertek működtetését (+1 pont)

d.)előnyt élvez az a pályázó, aki a kertészeti tevékenységgel kapcsolatosan folyamatos 
segítséget nyújt az ingyenes használók részére (+2 pont).

5. a) a pályázatok bírálatára 5 tagú bíráló bizottságot hoz létre, melybe kijelöli:

Zentai Oszkárt,
Kaiser Józsefet,
Jakabfy Tamást,
Pintér Attilát,
Soós Györgyöt,

a tagok díjazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.

b) a bizottság a pályázat(ok) nyertesé(ei)re javaslatot tesz a Képviselő-testület részére. A 
kiíró fenntartja  a  jogot  arra,  hogy a pályázatot  indoklás  nélkül  eredménytelennek 
nyilvánítsa. A pályázat eredményéről a Képviselő-testület külön dönt.

6. a  határozat  1.  pontja  szerinti  telkeken  lévő  kerítések  helyreállítására  és  a  telkek 
lomtalanítására - a Kisfalu Kft. bonyolításában - a 11602 címen a rendkívüli karbantartási 
keret terhére 400.000 Forintot biztosít.

Felelős: 1-3 pont, 5. pont esetében: polgármester
4. pont esetében: jegyző
6. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: 1., 2., 3., 5.a), 6. pont esetén 2013. március 06.
4. pont esetén 2013. március 31.
5.b) pont esetén a Bíráló Bizottság döntését követő első rendes képviselő-testületi 

ülés

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Vagyongazdálkodási  és  Üzemeltetési 
Ügyosztály, Kisfalu Kft., Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 2/1. pontja
Javaslat FTC Sportsátor üzemeltetési feladatainak meghatározására
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(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté –polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
77/2013. (III.06.) 17 IGEN 0 NEM   1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. önként vállalt feladatként a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (Bp. 1089 
Vajda Péter utca 25-31.) udvarán lévő sátorral befedett sportpályát és ahhoz kialakított 
kiszolgáló  létesítményeket  2013.  július  31.  napjáig  a  Józsefvárosi 
Intézményműködtető Központ üzemelteti.

 
2. amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az 1. pontban nevesített udvar 

részbeni  használati  jogáról  lemond  a  Józsefvárosi  Intézményműködtető  Központ 
javára,  akkor  a  lemondást  a  Képviselő-testület  elfogadja  és  felkéri  a  Józsefvárosi 
Intézményműködtető  Központ  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okirat  módosításának 
előkészítéséről  gondoskodjon  annak  érdekében,  hogy  a  Józsefvárosi 
Intézményműködtető  Központ  a  piaci  bérbeadási  feladatok  ellátását  le  tudja 
bonyolítani.  

3. a határozat 1. pontjában foglalt üzemeltetési költségekre 3.470 e Ft fedezetet biztosít 
az általános tartalék terhére.

4. a 3. pontban foglaltak miatt
a. az Önkormányzat kiadás11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül 

az  általános  tartalék  előirányzatát  3.470 e Ft-tal  csökkenti,  ezzel  egyidejűleg  a 
11108-02  cím  finanszírozási  működési  kiadásokon  belül  az  irányító  szervi 
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát ugyan ezen összeggel 
megemeli a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ támogatása címen.

b. a  Józsefvárosi  Intézményműködtető  Központ  bevételi  70103 cím finanszírozási 
működési bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 
fizetési  számlán  történő  jóváírás  előirányzatát  3.470  e  Ft-tal  megemeli,  ezzel 
egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 1. 
pontban foglalt feladatok címen.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2013. március 06.

2. pont esetén 2013. március 20.
3. és 4. és 5. esetében a 2013. évi költségvetés következő módosítása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Intézményműködtető 
Központ,  Vagyongazdálkodási  és  Üzemeltetési  Ügyosztály  Létesítményüzemeltetési 
Iroda, Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 2/3. pontja
► Szükséges  döntések meghozatala  a KEOP-2012-5.5.0/A azonosító  számú 

pályázathoz
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
78/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 35/2013.  (II.06.)  számú képviselő-testületi  határozat  1.  pontja  szerinti  beruházási 
összköltséget,  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  kiírt  Környezet  és  Energia 
Operatív  Program  Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  energiatakarékos 
átalakítása  elnevezésű  KEOP-2012-5.5.0/A  kódszámú  -  pályázati  konstrukció 
„Energiaracionalizálás Józsefvárosba” című pályázat tárgyában bruttó 115 890 551 Ft 
beruházási  összköltségre  módosítja,  amely  költségvetés  a  pályázati  konstrukció 
keretében teljes egészében elszámolható (elszámolható költség bruttó 115 890 551 Ft) 
és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  és  a 
hiánypótlások során felmerülő összes dokumentum aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 06.

2. a  35/2013.  (II.06.)  számú  képviselő-testületi  határozat  és  ezen  határozat  1.  pontja 
alapján az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
elnevezésű,  KEOP-2012-5.5.0/A  kódszámú  pályázati  konstrukciójára 
„Energiaracionalizálás  Józsefvárosba”  című  pályázat  benyújtásához,  a  támogatási 
kérelem  pénzügyi  finanszírozásához  összesen  bruttó  17 383 583  Ft  összegű  saját 
forrást  biztosít,  amelyhez  98 506 968  Ft  KEOP  forrásból  igényelhető  támogatást 
pályáz meg, a következő ingatlanok energiaracionalizálására:

- Napraforgó Napközi  Otthonos Óvoda (1084 Budapest,  Tolnai  L.  u.  7-9.,  hrsz.: 
34803/1)

- Százszorszép  Napközi  Otthonos  Óvoda  (1086  Budapest,  Szűz  u.  2.,  A.  és  B. 
épület, hrsz.: 35263

- Várunk  Rád  Napközi  Otthonos  Óvoda  (1086  Budapest,  Csobánc  u.  5.,  hrsz.: 
35908.)

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.; hrsz.: 35235)

3. a 35/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiakkal egészíti ki:

Az  önkormányzati  költségvetésben,  valamint  a  3  évre  előre  szóló  költségvetési 
tervében  (gördülő  tervezés)  a  teljes  projekt  összeg  –  adott  évre  jutó  összegét  –  a 
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felhalmozási  célú  bevételek  és  a  felhalmozási  célú  kiadások  között  nevesítetten 
szerepelteti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 06.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Pénzügyi  Ügyosztály,  Polgármesteri 
Kabinet

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  alapító  okiratának 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
79/2013. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  alapító  okiratot  módosító  okiratát,  valamint  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés 1-2. sz. 
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013. március 15-i hatállyal,

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Képviselői kérdések:

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Tamás képviselő úr, Öné a szó, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönöm  szépen.  Két  héttel  ezelőtti  kérdésemre,  ami  a  LÉLEK  Programnak  a 
bérleményellenőrzésre  vonatkozott,  tavaly  tavasszal  lezajlott  részére  vonatkozott,  arra 
megkaptam a választ. A válasz azt tartalmazta, hogy más összefoglaló anyag nem készült a 
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bérleményellenőrzésről, mint az amit tavaly nyáron egyébként megkaptunk. Ezzel nekem az a 
meglátásom, hogy tehát ebből az anyagból igazából azt sem tudtuk meg, hogy mégis mi az 
amit, amire rákérdeztek, mi az amire nem kérdeztek rá. Úgy hogy azt gondolom, hogy ez a 
kérdés további vizsgálatot igényel, és azt szeretném kérdezni, hogy mi ennek a módja, hogy 
én  részletesebb  adatokat  tudjak  a  bérleményellenőrzésről  megkérdezni.  Tehát  kihez  tudok 
fordulni  ebben  az  ügyben,  hogyha  részletes  adatokat,  akár  statisztikákat,  akár  konkrét 
esetekben, konkrét kérdőíveket szeretnék megnézni. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
A Képviselő Úr kérdésének első felére  az a válasz,  hogy magát  a  kérdőívet,  vagy ezt  az 
adatfelvételi  lapot  a  Képviselő-testület  látta,  jóváhagyta,  döntött  róla.  A  statisztikákra 
vonatkozóan pedig jó helyen jár, itt kell ezt kérni. Szerintem a Jegyző Asszony magáénak érzi 
a  feladatot,  ha  jól  látom.  És  akkor  a  konkrét  kérdésére  írásban  megkapja  a  választ.  Ha 
statisztikákra  kíváncsi,  akkor  legyen  kedves  megjelölni  azokat,  hogy  melyekre.  Mit 
mutassanak ki ezekből, milyen szempontok alapján, és akkor azt írásban megküldi a Hivatal 
Önnek.  Egyébként  szerintem ne  bonyolítsuk  túl  az  életünket  ezzel  az  SZMSZ 20.  §-sal, 
szerintem kérje  a  Jegyző  Asszonyt,  és  akkor  meg  fogja  kapni,  nincs  abban  semmi  titok. 
Nyilván a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett kezeljük ezeket az adatokat, hogy 
ismerjük meg, de Képviselő Úr egyrészt láthatja, másrészt statisztikát meg ezekből végképp 
láthat,  csak  majd  legyen  kedves  megjelölni,  hogy  milyen  számokra,  vagy  milyen 
kimutatásokra kíváncsi konkrétan. Ha ez így elfogadható Önnek.
Komássy Ákos képviselő úré a szó, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm  szépen.  Tisztelt  Polgármester  Úr,  tisztelt  Képviselő-testület!  Megkaptam  3. 
válaszát is a CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. a Városüzemeltetési Szolgálatnál végzett 
átvilágításával  kapcsolatban,  az  arról  készült  jelentéssel  kapcsolatban.  Én  értem,  hogy  a 
nyomozó  hatóság  megkérte  az  Igazgató  Urat,  hogy  ne  nyújtson  erről  tájékoztatást.  Az  a 
tiszteletteljes kérésem, hogy legyen szíves nevezze meg azt a jogszabályt, Ön sokkal jobban 
tudja, hiszen szakmája is, amely alapján a Képviselő-testület határozatában megrendelt és az 
Önkormányzat  által  fizetett  jelentést,  amelyet  egy  magáncég  készített  a  JVSZ 
gazdálkodásáról,  én,  mint  a  Képviselő-testület  tagja  fél  éve  nem ismerhetem meg.  Azzal 
együtt,  hogy  tisztában  vagyok  az  esetleges  ennek  kapcsán  szükséges  titoktartási 
kötelezettségemmel,  és természetesen eleget teszek neki, ha van ilyen.  Ha pedig, ha pedig 
nincs ilyen jogszabály, akkor továbbra is kérdezem, hogy azon kívül, hogy Ács Péter mire 
hivatkozva  nem ad tájékoztatást  az  állítólag  befejeződött  átvilágításról  és  az  arról  készült 
jelentésről, azon kívül mikor ismerhetjük meg ennek a vizsgálatnak a következményét. Mi, a 
Képviselő-testület  tagjai,  a  nyilvánosság  ilyen  szempontból,  az  egy  másik  kérdés  kör. 
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Én is értem, hogy Képviselő Úr, nem is Ön egyébként, nem Önt izgatja ez annyira, azt is 
tudom, hogy feladatot  teljesít,  de a nyomozás érdeke az önmagában jogszabályban foglalt 
lehetőség. Tehát az a helyzet, hogy jópár bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja áll 
fenn a JVSZ korábbi működésével kapcsolatban. Az is helyzet, hogy a korábbi igazgató jó 
néhány embere még ennél a cégnél dolgozott, vagy dolgozik, akik a nyilvánosság számára is 
igazolhatóan az ő befolyása alatt  állnak.  Az is  tény,  hogy jó néhány dolog eltűnt  abból a 
cégből, azóta is, iratok, dokumentumok, és egyéb olyan eszközök, ha jól tudom most éppen 
két videokamerát is keres a cég, amely, hát hogy mondjam, nem azt engedi következtetni a 
nyomozóhatóság számára, hogy jó, ha ez közkézen forog, ezért fogalmazták meg azt a kérést, 
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hogy a nyomozás lezárásáig, amely nyomozás kapcsán egyébként a korábbi igazgatónál már 
házkutatás is volt, legyünk kedvesek nem publikálni. Én elhiszem Önnek, hogy az esküjéhez 
híven megtartaná az Önre bízott titkot, de itt ennél többről van szó. Nem arról van szó, hogy 
mi bízunk-e abban, hogy Ön nem adja oda annak az anyagot,  aki az előbb az Ön fülébe 
sugdosott, legalább 4 dolgot, ezt akár még el is hisszük, csak a helyzet ennél bonyolultabb. Én 
azt tudom Önnek ígérni, furcsa helyzet ez, mert abszolút értem a Képviselő igényeit. Teljesen 
igaza  van  abban,  hogy  akarja  látni.  Ugyanakkor  Ön  meg  értse  meg  azt,  hogy  a 
nyomozóhatóságnak is  teljesen igaza van abban,  hogy ezt  még egyelőre szűk körben kell 
kezelni. Ez egy furcsa helyzet.  Én annyit  tudok tenni, hogy fogok írni egy levelet,  nem is 
tudom, hogy nekem kéne ezt címeznem, majd meglátjuk ki a címzője, de mindenképpen úgy 
is én vállalom érte a felelősséget. Tehát írunk egy levelet, hogy akkor mi van, hogy áll ez a 
dolog,  mert  hogy a Képviselő-testület  tagjai  egyébként  joggal,  szeretnék  már  látni.  Én is 
nyugodtabb lennék, ha már látnák, hogy miről is volt itt szó. De nem lenne ilyen felhőtlen 
mindenkinek  a  minden  napja,  mint  ahogy  most  sokan  érzik  magukat  ebben  az  ügyben. 
Megnyugtatásképpen én még az tudom Önnek mondani,  bár  ez az Ön kíváncsiságát  nem 
oldja, hogy én sem láttam az anyagot. Nem tudom persze, ez mennyiben segíti a lelki békéjét 
a Képviselő Úrnak, pusztán a szolidaritásomat szerettem volna kifejezni ebben a témakörben. 
Én magam is örülnék, ha elérhető lenne számunkra, de akceptálom a kérést. Egyébként az 
Önét  is,  tehát  ne  értsen  félre,  nem  akartam  ebből  iróniát.  Abszolút  jogos  kérése  egy 
képviselőnek, hogy hadd lássuk. Kérdés, hogy melyik érdek az erősebb? Meg fogjuk nézni 
egyébként  jogszabály  mentén  is  ezt,  és  egy  levélben  fogunk  információt  kérni  arra 
vonatkozóan, hogy mi a helyes eljárási rend ebben a furcsa kialakult kettős helyzetben. Ki és 
miről  kaphat  tájékoztatást.  De mondom, félre  ne értsen,  abszolút  egyetértek  az igényével, 
abban semmi kivetnivaló nincs. Felhatalmazással ül itt, joggal kér ilyen dolgokat, csak nem 
szeretnénk olyan hibát elkövetni, ami bár az Ön igényeit kielégíti, de máshol meg valamilyen 
kárt okoznánk az Önkormányzat bármely intézményének vagy érdekének, vagy akármilyen 
büntető eljárásnak. Ez a helyzet. Egy kis türelmet kérnék ebben az ügyben. Kialakítjuk majd a 
megfelelő álláspontot.
Pintér Attila képviselő úré a szó.

Pintér Attila
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Az lenne a kérdésem, hogy a Roma Parlament által 
használt  helyiség,  ami  a  Tavaszmező  utca  6.  szám  alatt  van.  Mivel  az  ingatlan  értéke 
meghaladja  a  25  millió  forintot,  és  ezért  a  VPB határozott  arról,  hogy kiírja  az  ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan egy pályázatot, hogy ennek a pályázatnak az ügye hogy áll, ki 
használja,  használja-e  valaki  jelenleg  ezt  a  helyiséget,  mennyit  fizet  érte?  Tudtommal 
egyesület 6 %-os bérleti díjat kellene, hogy fizessen, ami, ha a 25 millió forintot tekintünk, 
akkor az havonta 125.000.- Ft. Legjobb tudomásom szerint ez a Roma Parlament hosszú évek 
óta nem fizetett érte ennyit, mint amennyit a rendeleteink előírnának. Én csak ezért aggódom 
az Önkormányzat érdekeiért. Ugyan akkor nem volt arról határozat, hogy az Önkormányzat 
ezt a magasabb összegű bérleti díjat mérsékelné. Ez ügyben szeretnék kérni egy tájékoztatást. 
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Urat tájékoztatni fogjuk, 15 napon belül, írásban, valamennyi kérdésére válaszul.
Szili Balázs képviselő úr, parancsoljon.

Szili Balázs
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Köszönöm a szót Polgármester Úr! Irigykedve hallottam, hogy Jakabfy Tamás képviselő úr 
választ  kapott  a  két  héttel  ezelőtti  kérdésére.  Én  sajnos,  nem  vagyok  ilyen  szerencsés  
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helyzetben,  ezért  az  a  kérdésem,  hogy én mikor  fogok választ  kapni  a  két  héttel  ezelőtti 
képviselői kérdésemre? Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Holnap, akkor jár le a 15 nap. Így lesz.

Budapest, 2013. március 7.

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

Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintéző
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