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Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő.testület!

A 2013. február 20-i Képviselő-testületi ülésen Komássy Ákos képviselő kérdést intézett a
polgĺíľmesterhez a Dr. Szabó Gábor által benyújtott kozétdekĺ bejelentés tarta|mźxa|
kapcsolatban. Az ülésen Dľ. Saľa Botond alpolgáľmester Ács Péteľt u tlisz igazgatőjátbízta
meg az állítások igazságtartalmanak megá||apítźtsara irányulő vizsgźiatta1.

A kĺjzérdekú bejelentés Ács Péter fęlelősségét is felveti, részétőI tehát fuggetlen, páľtatlan
vizsgá|at lefolytatása nem varható el. A k<izérdekű bejelentő azőta egy masodik bejeĹntést is
tett, és annak tarta|ma, és a mellékelt videók további, tisztźzanđő kérdéseket vetettek föl. A
töľténések át|épték a kerület elektronikus médiájrának határait, a Stop.hu poľtál címlapon hozta
ezze|kapcsolatos ítását, mely a legolvasottabb 5 cikk kategőńtĄźbu k"'ĺilt, és előterjesztésünk
benyrijtása idején is ott található. Mindannyiunk éľdeke, hogy á ko'e'dekű bejelentésekben és
a sajtóban napvilágot látott felvetésekre mega|apozott válaszokat adjunk. E-nnek érdekében
célszenĺ olyan vizsgá|atot lefolytatni, melynek folyamata pártat|an és áttekinthető' ennek
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Előteľjesztő: Komássy Ákos és Szili Balázsönkormanyzati képviselők

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2O|3, mźrcius).U. /! '

Táľgy: Ideiglenes bizottság létrehozása képfelvétetlel tĺirtént megÍigyelések

A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺrgyalni, a hatźrozat elfogadásiíhoz minősített
szav azattobb sé g sztik s é g e s.

ElorÉszÍro szĺpvpzen BcysÉc (NÉv, sacr.ĺó): KovĺÁssy Ános, SzIu B,ą'I,Ázs

KÉszÍrBľrp (ÜcvnĺrÉzo Nevľ, szlcNó): Szlu BłI.Ázs, PolcÁRvĺeSTERI HIveľłI-
PÉNzÜcyl FEDEZETET loÉNveilľevĺ Ic-ÉNveI-, ĺc,ą,zolÁs: \.c- Ą--..-J
Jocl roNľRoI.L:

BBľBRĺpszľÉsnľ ALKALMAs :

a\.Ä-^
RlľĺÁN Eon'lł

lpcvzo
Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bżottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ o zati j av as|at a bizottság' számźff a..

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság/ Humiínszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az előteri es ztés mestátsvalását.



megfelelő helye az onkormźnyzat Képviselő-testĹilete, úgyis, mint a kcizéľdekű bejelentés
szeľint érintett intézmény a|apítója, úgyis, mint annak ig,azgatőjaÍIak munkált atőja.

Mivel a törvénytelen megťrgyelések gyantĺjáva| kapcsolatos sajtómegielenések, és a
választópolgáĺok fokozódó érdeklődése megnyugtató, hiieles válaszoĹat igäyehek, ezért az
tigy érdemi kivizsgálása nem tiĺr halasztást.

A Budapest Fővfu.ĺ'ls VIII. keľulet Józsefuiĺrosi onkormtnyzata Képviselő-testiilet és Szervei
Szervęzeti és Míĺködési Szabályzatarő| sző|ő |gl20}g: ry.06.) ök. szétmu rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ) 48. $-a alapjźn ,, Q) A Testüiet ,gy,, feladatok eredménws
megoldása érdekében ideiglenes biiottságot hozhat léne. (2) Az ideiglenes bizottság
hatórozott ideig vagl meghatórozou feltitet bekôvetkeztéig műIödik, ě) e, ideiglenes
bizottság részletes feladatait a Testület határozza meg' G) Egyebekben az ideiglenes
bizottságra az áIlandó bizottságravonatkozó szabóIyok.čgki,tĺ,n"űónyadók.,''

A fent ismeľtetett váLasztőpolgári érdekek miatt javasoljuk, ideiglenes bizottság fe|á||itását a
következők szerint:

Az ideiglenes bizottság neve: Képfelvétellel Történt Megfigyelések Töľvényességét Ellenorző
Bizottság.

Az Ideiglenes Bizottság <jsszeállítás źůloz azt a koľábban a Polgáľmester által indítványozott és
a Képviselő-testtilet á|ta| támogatott módszert javasoljuk, měly aKozbeszerzési Bizottságľa
vonatkozik. Ellenzéki többség, ugyanakkor javasoljut nalogľr István Szilvesztert (FIDESZ-
KD}rP) az Ideiglenes Bizottság eln<jkének, tekintettel aĺľa, hogy a felvételek készítésének
helyszíne elsősorban az ó egyéruképviselői kĺjrzete.

A bizottság a javaslat alapján7 főbőI áI|na, amelyből 3 főt aFIDESZ-KDNP, 2 főt azMSZP,
I fót az LMP, I főt aJobbik delegálna.

A bizottság 2013.június l-ig be kell, hogy fejezze vizsgá|atát.

Az ideiglenes bizottság feladataként néhany konkrét
kijelölni.

A kéľdések:

- Készültek-e a IYSZ vezetőinek fe|hata|mazásáva| vagy azok tudta nélktil
képfelvételek a JVSZ a|ka|mazottai átta| a2OI2. évben?- Közremfüĺidtek-e Józsefizaľos onkoľmányzatának (beleéľtve az önkorm źnyzati
intéznényeket) dolgozői a JVSZ a|ka|mazottain kívĹil, kcizérdekű bejelentésben
kifogásolt kamerafelvételek elkészítésében?

- |.l van-e jogosítva az önkoľmányzat vagy annak intézménye ar'ra) hogy
képfelvételeket készítsen?. Ha igen, milyen jogszabá|yok tették lehetővé a képfelvételek elkészítését?- Ha nem, milyen jogszabályokat szegett meg a wŠzz. A JVSZ részérő| kicsoda, mikor, milyen módon, kinek az utasításźna készítet.
képfelvételeket?

- Mi volt a IvsZ képfelvétel készítésének célją milyen módon kerültek, és ki által
kij elölésre a megfigyelendő személyek?

kérdés megvá|aszolását javasoljuk



A felvételek léte, tarta|ma és megőrzése megvalósít-e jogséĺtést, ha igen mely
jogszabá|yok tételes megséľtésére kerĹilt sor?
A2013. februaľ 20-i képvisęlő-testĺ.ileti ülés óta Ács Péter JVSZ igazgatő milyen
lépéseket teĹt az ügy kivizsgálása érdekében?

Fentieknek megfelelően kérjiik a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az a|ábbi határozati
javaslatot szíveskedjen elfogadni !

HĺľÁnoz.łTI JAvASLAT

1. A Képviselő-testtilet az sZMsZ 48'$-a alapjźn ideiglenes bizottságot állít fö1
Képfelvétellel Történt Megfigyelések Törvényességét E!|ęnorzó Bizottsáfnéven.

2. A Képfelvétellel Tĺjľtént Megfigyelések Törvényességét E|Ien(5rző Bizottság
(továbbiakban Bizottság) felhatalmazása a kcivętkező kérdések kivizsgálására terjeđ
ki:

- Készültek-e a JVSZ vezetőinek fe|hata|mazásáva| vagy azok tudta nélktil
képfelvételek a WSZ a|ka|mazottai á|ta| a20I2. évben?- Közremfüödtek-e Józsefuiíľos onkormĺínyzatźnak (beleértve az önkormźnyzati
intézményeket) dolgozói a JVSZ a|ka|mazottain kívül, közéľdękű bejelentésben
kifogásolt kamerafelvételek elkészítésében?

- Fel Van-e jogosítva az oĺlkotmźĺnyzat vagy annak intézĺnénye aÍÍa, hogy
képfelvételeket készítsen?

- Ha igen, milyen jogszabályok tették lehetővé a képfelvételek elkészítését?. Ha nem, milyen jogszabályokat szegett meg a IvsZ?
- A JVSZ ńszétő| kicsoda, mikoľ, milyen módon, kinek az utasítźsára készítętt

képfelvételeket?
. Mi volt a JVSZ képfelvétel készítésének célja, milyen módon kerültek, és ki által

kij elcilésre a megfigyelendő személyek?
- A felvételek léte, taľtalma és megőrzése megvalósít-e jogsértést, ha igen mely

jogszabá|yok tételes megséľtéséľe keľĹilt soľ?
- A 2013. februar 20-i képviselő-testiileti iilés óta Ács Péter IVSZ igazgatő milyen

lépéseket tett az ügy kivizsgálása érdekében?

3. A Bizottság7 fős' elncjke: Balogh István Szilveszteľ (Fidesz-KDNP)'
tagiai:

.... (Fidesz-KDNp)

.... (Fidesz-KDNp)
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.... (rir,ĺp).
.... (Jobbik)



4, A Bizottság első iilését 20|3' ápľilis l-ig cissze kell hívni. A Bizottság mtĺködésének
szabáLyait az e|ső ülésén a Képviselő-testtilet SZMSZ-e és a jelen iatározat keretei
között maga határ ozza meg.

5. A Bizottság miikĺjdése a ľendes bizottsági mfüödés feltételeinek bizosításán túl
további költséggelnem jarhat. Tagjait tiszteletdíj nem illeti meg, szakértot,tanácsadőt,
ügyvédet sem a tagok, sem a Bizottság nem szetzodtethet. Á Bizottság. számźna aź
elŰkészítő munka tekintetében a Polgármesteri Hivatal nýjt segítséget és a jegyző
gyakoľol a miikĺjdés felett törvényességi, formai _ de nem tartalmi - ellenőrzést.

6. A Bizottság elé csak annak tagtrai' a polgiíľmester, valamint a jegyző tehet
előterjesztést.

7 . A Bizottság t<ĺrvényességi okokbót kizárőIag zĺáľt ülések et tart, mivel feladata
kizárő|ag esetleges személyiségi és kapcsolódó jogsértések és az ezze| kapcsolatos
személyi felelősség kivizsgálása' A zárt iilésen 

"'uk 
a bizottsźtg tagsai, a kipviselő-

testület bfu:]ł tagtra, a polgiírmester, alpolgáľmestęrek, a jegyző]a\,egyzo^ vagy a
jegyzó által kijelölt személy vehet részt.

8. A Bizottság blĺľmely jelenlegi vagy volt ĺinkormányzativagy intézményialkalmazottól
tájékoilatást kérhet, illetve kérheti annak megjelenés ét a-Bizottsag eíott az esetleges
hivatali út betartásával.

9. A Bizottság a Képviselő-testületnek írásos beszámolót nyújt be megalakulását követő
60 napon belül.

10. A Bizottságra a fentieken túlmenően a Képviselő-tesftilet állandó bizottságaira
vonatkozó szabá|y okat kel l alkalmazni.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: azoĺlna|
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rońĺsśy ÁÉos és Szili Ba|áťs
fink. képv.

Budapest, 2013. máľcius 11.

Töľvényességi ellenőrzés :
Rimán Edina

a|jegyző


