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Készült Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilet 2013. március 13.án 15.00
órakor aJőzsefvtĺosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgya|őjźban

megtaľtott 3. rendkíviilĺ üléséről

Jelen vannak: Balogh István, Dudás Istvánné' dr. Dénes Margit, Egry Attila, Guzs
Gyula, dr. Ferencz oľsolya, dr. Kocsis Máté, Komássy Akos, Pintéľ
Attila, dľ. Révész Márta, sántha Péterné, Soós György, Szilágyi
Demeteľ, Szi|íBa|azs, Vöľös Tamás, Zentai oszkźr,

(ĺĺsszesen: 16 képviselő)

Távolmaradását bejelentette: Kaiser Józsęf - képviselő

Távol maradt: Jakabfy Tamás - képviselő

valamint a meghívottak:

Rimán Edina jegyző, dľ. Mészáľ Eľika a|jegyző,
Sára Botond Attila - alpolgármester, AndrásĹKovács Dĺóľa dľ.. Polgáľmesteri Kabinet
vezetoje, dr. Sommeľ János - Tĺlrvényességi és Peľképviseleti Iroda vezetője, Fábián Márta
- Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedlĺczlĺyné Pekári Karolina - Szewezési és Képviselői
Iroda vezetóje, Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőľzési Iroda vezetóje, dľ. Bojsza
Kľisztina . HumánszolgáItatási Ügyosztály vezetóje, Kincses Ibolya_ Humlánkapcsolati

Iroda vezetője, dľ. Kovács Gabriella . Hatósági Ügyosztály irodavezető, Páris Gyuláné .
Pénzügyi IJgyosnźiy vezetóje, Szíĺcs Tamás - Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési

IJgyosnáIy vezetoje, Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA . Vaľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály vezetoje, Annus Yiktoľ . Vaľosfejlesztési ttoda vezetője, Iványi Gytĺngyvéľ _

Főépítészi Iroda vezetője, Danada János ľ. alezľedes . VIII. ker. Rendőrkapitanyság

vezetoje, Kovács ottó . Kisfalu K-ft. ügyvezetó igazgatója, Csete Zo|tán _ Rév8 Zrt. mb.
cégvezetóje' Iskĺ Roland . Józsefuarosi Köz<jsségi Hazak Kft. ügyvezetői asszisztens, Bĺál
Csaba - Józsefuáľosi K<jzterĹilet-felügye|et igazgatója, dr.Koľoknai Andľás . Józsefuĺáľosi

Egészségiigyi Szolgálat foigazgatója, Mach Jĺízsef _ Jőzsefváĺosi Kulturális és Sport Kft.
ugyvezető igazgatőja, Camaľa-Bereczki Feľenc Mĺklós _ Humánszolgttltattsĺ Bizottság
ktilsős tag, Szép Péter _ Polgáľmesteri Kabinet refeľens, Ács Péteľ - Józsefüarosi

Viáľo süzeme lteté si S zo|gá|at igazgatőj a

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Kösz<jnti a Hivatal munkatarsait, az iĺtézmény- és cégvezetőket és valamennyi kedves
vendégeket. A Képviselő-testület 2013. évi 3. rendkívĹili tilését, me|y az sZMsZ 11-14. $-



aiban foglaltak a|apján kerĹilt ĺisszehívásra, megnyitja. Megkérni a Képviselő-társait, hogy
kapcsolják be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 16 képviselő, így a minősített
és szótöbbséghez 10, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangzó szavazat szükséges.
Tti1ékozÍatja a Képviselő-tĺĺrsait, hogy a következő ľendes képviselő-testĹileti ülés várható
időpontja 2013. március 20. szetda,15,00 óľa.

Az SZMSZ 18. $-ánďĺ (1) bekezdése éľtelmébcn tájókońatja a kópvisclőkct, hogy 1

srirgősségi indítvány érkezett, melyet az alabbi számon javasol a napirendre venni, és

szavazásra bocsátani:

3. Ideiglenes bizottság |étrehozása képfelvétellel tiiľtént megfigyelések

(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍN ruo szTÁS)
Előterjesztő: Komássy Akos _ képviselő

Sz1Ii Balázs - képviselő

Dľ. Kocsis N{'áté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źija a
stirgősség okźĺ a sürgősségi indítványként beterj es ztett alźhbi előteľjesztésnél :

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ szóľÖ g g sÉc s zÜr sÉoBs
HATAROZAT:
80t2013. (III.13.) 16 rGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak látja a siirgősség okát a sürgősségi
indítványként beterj es ńett a|ábbí előterjesaésnéI:

3. Ideiglenes bizottság létľehozása képfelvétellel ttirtént megfigyelések

(írásbeli előterj esztés, HELYS ZINI KIo SZTAS )
Előteťesztő: Komássy Akos _ képviselő

Szl|i Ba|ázs - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Napirendi javaslat szavazźĺsa következik az SZMSZ 18. $ (1) és (7) bekezdése értelmében
bocsátj a szav azásr a a következő napiľendi j avaslatot :



Napirend:

1. o'VáIlalkozási szerződés a Teleki téľi piac kivitelezési munkáira'' tárgyŰt
kijzbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bíráůóhuottság dtintése
alapján
(írásbeti előterjesztés) zÁnr tjĺÉs
Előterjesĺő: Dr. Kocsis };4.áté _ polgármester

2. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. pályázat megvalósÍtásához
kap cs o Iódó dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés, POľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgáľmester
Balogh Istvĺĺn _ képviselő
Kaiseľ József - képviselő

3. Ideiglenes bizottság létľehozása képfelvétellel tiiľtént megÍigyelések

(írásbeli előteľj esztés, HELYSZÍN ruoszTÁS)
Előterjesztő: Komássy Ákos _ képviselő

Szi|i Ba|ázs - képviselő

Dľ. Kocsis lfiĺálté
16 igen' 0 nem, 0 taľtózkodássala Képviselő-testiilet elfogadta a napirendet.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
81/2013. (III.13.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

t. ,,Vállalkozási szeruődés a Teleki téľi piac kÍvitelezési munkáiľa,, tńrgyűt
közbeszerzési eljárĺĺs eľedményének megállapítása bíráiőblzottság dtintése
alapján
(írĺĺsbeli előterjesztés) ZÁRT iiĺrs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. pályázat megvalósításához
kap cs olód ó d öntés ek meghozatalár a
(íľásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh Istvan _ képviselő
Kaiser József _ képviselő



3. Ideiglenes buottság létľehozása képfelvétellel tiirtént megfigyelések

(írásbeli előterj esĺés, HELYSZÍNI rIo szTAS)
Előterjesaő: Komássy Akos _ képviselő

Szi|i Balazs - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Záftnlés kdvetkezik.

Napirend 1. pontja
,,Yállalkozási szerződés a Telekĺ térĺ piac kivitelezési munkáira,, tárgyŰl
közbeszerzési elj áľás eľedményének megállapítása bírá.Jó,łlzottság dtintése
alapján
(íráiĹeli előteľjesztés) ZÁRr tjĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

A napirend zdľt íłlés keretében töľtént az Miin. 46.s @ bekezdésének éľtelmében. A
napirenď tdrgyalúsa során elhangzottakat és a meghozott 8212013. (III.13.) és 83/2013.

(III.13.) sz. KT hatúrozatokat a aźrt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmaau

Dr. Kocsis Nl.áLté

Nyílt ülés.

Napirend 2. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. pályázat megvalósításához
kapcsolódó diintések megbozata|ár3,
(íľásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lli4źńé _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

I)ľ. Kocsis N{áńé
Bizottság nem tárgyalta. Napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás hiĺĺnyában a
napirend vítájátIezĄa, és szavazásľa bocsátja az alábbihatáľozatí javaslatot:

1. elfogadja az e|oterjesztés 1. számu mellékletét képező taľtalommal, a Magdolna-
negyed Pľogram III. - KMOP-S.1.1/B-12-k-20I2-0001 azonosítő száĺľlt- Támogatási
Szerződés 9. sZ. mellékletét képező, Projekt szinbj kozbeszerzési terv 1. sz.
módosítását.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. maľcius 13.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozat 1. pontja szerinti kozbeszerzési terv
módosítást vźitozás bejelentés keretében jeLezze a Pro Regio Nonprofit Kozhaszn,Ú
Kft . fe l é é s felhatalm azza a p o 1 gĺírme st ert a v źitozás b ej elent ő alźir ásźlr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. marcius 20.

3. a) elfogadj a az e|őteqesztés 2. szźtmű mellékletét képező Józsefuaľosi onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési SzabźĺIyzatát,mely 2013. március 14-én lép hatalyba.

b) felhatalmazza a po\gźlrmestert a SzabáIyzat aláírásźna és a honlapon tĺjrĹénő
megjelentetésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 14.

Dľ. Kocsis Máté
SzíIi Balazs képviselő úr nem szavazott. 14 igen, 0 nem szavazatta|, I tartőzkodással a

Képviselő-testiiletelfogadtaaza|ábbihatározatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 xÉpvlspro (1 Fo NEM VETT nÉszr A
szłvAv^sBAN)
A HATAROZATHOZATALHOZ MINOSITETT SZOTOBBSEG SZUKSEGES
Ha.ľÁRoz,ą.ľ:
84t2013. (III.13.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az e|őteqesztés 1. számtĺ mellékletét képező taľtalommal, a Magdolna-
negyed Program III. _ KMOP-5.1.1/B-12-k-20|2-0001 azonosítő szźlmt- Támogatási
Szerzőđés 9. sz. mellékletét képező, Projekt sziĺťú kozbeszętzési terv 1. sz.
módosítását.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. március 13.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 1. pontja szeľinti kozbeszerzési tęrv
módosítást vá|tozás bejelentés keretében jelezze a Pro Regio Nonprofit Kozhasznil
Kft. felé és felhatalmazzaa polgĺírmestert avźitozás bejelento aláírására.

Felelős: polgármester
Hatfuiďó: 2013. maĺcius 20.



3. a) elfogadj a az e|őterjesztés 2. szćtmu mellékletét képező Józsefuárosi onkormtnyzat
Kozbeszerzési és BeszerzésiSzabźiyzatát,me|y 2013. marcius 74-én lép hatályba.

b) felhatalmazza a polgáľmestert a SzabźlIyzat a|áírására és a honlapon tĺirténő
megjelentetésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. marcius 14.

Napiľend 3. pontja

tti rvényes s égének v lzsgá|atár a
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNĺ ruoszTAs)
Előterjesĺő: Komássy Akos _ képviselő

Sz1|í Balazs - képviselő

A napirendről szĺíszeľinti jegyzőktinyv készült.

Dr. Kocsĺs Máté
Bizottság nem táĺgya|ta. Előterjesztői szóbeli kiegészítés, megkérdezem) hogy van-e?
Amennyiben nincs, akkor csak felhívom a figyelmet, hogy a 3-as pontban elméletileg meg
kell nevezni abizotÍság 6 tag1ti. Napirendet megnyitom. Vörös Tamás képviselő urat illęti a
sző.

Vörtis Tamás
Koszönĺim szépen a szőt, Polgármester Úľ. Elolvasva az aÍryagot szálnomra nem világos,
hogy ez u ťrgy miért szerepel előttĹink. hogyha on, vagy az e|őző igazgatő, akinek a
tevékenységével kapcsolatban _ azért maradjunk ťtnomak _ maradtak kérdőjelek, mind a
szakszerĺíséget, mind egyéb kérdéseket tekintve, a*' áI|ítja, hogy valamílyenfele szĺimyĺi' és

nyilvĺínvalóan jogellenes megfigyelés történt a Mátyás téren és környékén, és ez Ĺigyben a
Képviselő-testtiletnek van dolga. Számomĺa, _ és azt hiszem mondhatom a t<ibbségi

képviselők nevében _ számunkľa nem világos, hogy ez az :d;gy miért a Képviselő-testiilet
hatásköľe. Hogyha orľrek tudomása van valamilyen konkľét eseményróI, azt a Képviselő-
testület, vagy aZ áItala felállított bizottság vizsgtt|ata nem fudom, hogy milyen módon
befolyásolja. Én úgy gondolom, hogyha onnek ismerete és tudomása van ktilönböző
đolgokľa, amik történnek ebben a kerületben, attól fuggetlenül nem feltétlentil tartozik a
Képviselő-testületre. Ebbőt az arryagbőI, azon kíviil, hogy Önök az előterjesztésben áI|ítanak
bizonyos dolgokat, semmilyen módon nem támasńjźk azt aIá, hogy az onkoľmźnyzatnak
eÍlheza dologhoz bárminemű kĺjze lenne. Azonkívtil, hogy on leír bizonyos vélelmeket, meg
bizonyos váda|kat, meg hivatkozikbízonyos média megjelenésekĺe, de ez _ ne haĺagudjon -
ez ÍLęm azt je|enti, hogy a Képviselő-testület bizonyos hatásktjreit tulnyúlva bármit is
vízsgá|níakéne, és hogyha vizsgá|, akkor utána mi következik. Én azt javas|om Örrnek, hogy
ezt akérđést olyan helyen, és olyan formában tegye fel, akik ezekben a dolgokban illetékesek



és ne feltétlenül próbáljon politikai haszonszerzés cé|jáből a Képviselő-testiiletet és annak
munkáját felhasználni egy egyelőre - hát maĺadjunk annyíban _ farĺttnía birodalmábatartoző
ügyben. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis N{'áté
Komássy Ákos képviselő úr, paľancsoljon!

Komássy Ákos
Köszonöm szépen. Tisztelt Képviselő-testÍilet, mindenekelőtt hadd je|ezzem azt a
kifogásomat, hogy az én ismereteim szerint, hogyha egy képviselői _ ugye nekiink
előterjesztői jogunk van - hogyha egy képviselői előteľjesztés hataľidőben beérkezik a
polgármesterhez és a megfeIeló jegyzői, vagy aljegyzői e|lenjegyzéssel bíľ, akkor azt a
következő ľendes iilés napiľendjére _ tuđomásom szerint _ a polgáľmesteľnek ktitelessége
előterjesaeni. Javítsanak ki, ha rosszul tudom, én eń' így tudom, és az sZMsZ- ünkből
olvastam, de nem vagyok jogvégzett ember. A sĹirgősségi előterjesztéstink oka a maitaponaz
az, hogy a tegnapi nap folyaman kellett szembesiilndm azzaL, hogy a kĺivętkező rendes
testületi ülés napirendjei között nem szerepel az előteľjesztésiink, holott a hatályos
szabá|yoknak megfelelően határidőben benyújtottuk, és nem titok, hogy a múltkoľi testiileti
tilésen tett stirgősségi indítványomat azért vontam vissza, meľt valóban célszerűbbnek
taľtottam ań' is, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésen keľül megalakitásta a
vizsgtlőbizottsźry, vagy születik döntés ebbęn azugyben. Miutĺín |źttam, hogy nem kerĹilbe a
következő rendes képviselő-testületi iilés napirendjére, amely szerintem _ még egyszer
mondom - szabźiýalan. Ezutánjavasoltam, hogy siiľgősségként kerüljön a mai Képviselő-
testület elé. Valóban van számos kéľdésĹink nekiink is, ahogy Vörös Tamás képviselő ur
elmondta, és végig gondoltuk azt is, hogy milyen folytatása, következménye lehet eĺlnek az
eljaľásnak, amelyet egy ideiglenes bizottság végezhet. Ań" gondoljuk, hogy nagyon is
önkormányzati ügyről vaĺ sző. Mint oncjk is tudhatjak, a sajtóban arľa vonatkozőanjelentek
meg á||ittlsok, és videofelvételek, amelyeket az á|Iításokkal egyéľtelmúen ĺĺsszefüggésbe
hoztak, hogy az állítások szerint a Varosiizemeltetési Szolgálat munkatáľsai, a
Városüzemeltetési Szolgá|at kameráival kamerafelvétęleket készítettek a Vaľosiizemeltetési
Szo|géiatmás munkatarsairól. Nem tudom, hogy ezmegaIapozott, vagy sem' de ez jelent meg
az interneten és a sajtóban, országos sajtóig is jutott az tigy, mint ahogy jelen
előterjesĺéstinkben is olvashatják. Ennek megfelelően meggyozőđéstink, hogy az
onkormányzat éľdeke, hogy egy ilyen vád, az egyértelmrĺ tisztźnásta kerüljön. AZt
mindnyájan tudjuk, minimális jogismeľet is elég hozztĺ, hogyha ilyen megfigyelés _ amelynek
a vádja e|haĺgzott a sajtóban - történt, az nagy valószínűséggel torvénysértő. Miután tuđjuk
azt is, hogy a képviselő-testiileti ideiglenes bizottsźą hatáskĺjre renđkívül korlátozott...
köszönĺjm szépen Képviselő Úr, é.' egyrésń. méltanyolom a javasIatźú. Yalőban mi is
megfontoltuk' nem az íđeiglenes bizottság lesz a leghatékonyabb annak megvizsgálásáĺa,
hogy itt tĺjľtént-e tĺirvénýelen megfigyelés, vagy törvényséľtés, vagy nem. A^
elképzelhetőnek taľtom, hogy az esetleges törvénýelenség feltarása, vagy fe|tźtrásaután arua a

kérdésľe visszatéľiink, hogy az onkormányzat, és annak intézményeinek belső szabá|yzatait
mennyiben sértették meg, ha megsértették az ebben kĺizreműkĺjdők, de azt gondolom,hogy ez
egy másik szint. Viszontań" gondolom, hogy az egyértelművé váljon és a lehető legalaposabb
bizonyítékát kapjuk annak, hogy t<irtént-e a Vĺĺrostizemeltetési Szolgálatnál tĺĺrvényséľtő
megfigyelés' vagy sem, ahhoz azt gondolom, hogy elengedhetetlen' hogy ennek a kivizsgálása
megtörténj ęn. Azt gondolom, hogy ebben a leghatékonyabb eszkoz egy jogállamban, a
rendőrség. azt javaslom, hogy az előteľjesńettképviselői indítvźnyt azza| módosítsuk, hogy



a'..most nem fogom elmondani az inđok|źlst, ami beĺľre foglaltatik az índítványban, meľt
gondolom nem szükséges.. hogy ebben a kérdésben a szemé|yes adattal való visszaélés. ..

(időkorlát vé gének j elzés e hallatszik)

Elnézést, fo lytathatom ?

Dľ. Kocsĺs Máté
Folýassa, Képviselő Úr!

Komássy Ákos
Tehát magyaľul a fęlvételt készítő kamerákĺól nem tudjuk, hogy a vádak, azok
mega|apozottak, vagy Sem, de a törvényes kivizsgálás érdekében ań a kivizsgálást javaslom,
hogy szólítsuk fel a polgźrmesteľt ana, hogy tegyen feljelentést a hatóságnál. Nem a

lakosságnál, a hatőságĺá|, a rendőrségre gonđoltam, trrclja Polgármester tIr! Tęhát, azl
javaslom, hogy kérje fel a polgármesteľt arra, hogy tegyen feljelentést a hatőságĺáI, a
rendőrségné|,ha úgy tetszik' és ezt követően ahatőság eljarásátőI, a rendőrség eljźľásátő|
függően - mármint annak a fejleményétől, eredményétől fiiggően - teľjesszen be tájékoztatőt
be a Képviselő-testtilet elé. Eľtelemszeriĺen javaslom, hogy miután _ha jól tudom - ezeknek a
kameráknak, amelyek hasznttlratátra sor keľiilt az omiĺőzus megfigyelések kozepette, az
eltűnése is ftjlmertilt, ezért javaslom, hogy a 201|-12. évi kamerahaszĺá|atźú a
Varosüzemeltetési Szolgálatnak összességében vizsgáltassuk ki. Tehát a javaslatom az, hogy
Polgáľmester Úr ennek a kivizsgálása érdekében tegyen feljelentést. A feljelentés
kérdéseiként javaslom, hogy az e|őterjesztés kérdéseit. .. éľtelemszerűen ęzzel a módosítással,
de akkor szerintem a |egegyszeľiĺbb az lesz, hogyha eń' írásbaĺ benyújtom, mindenesetľe
elolvasom. . . igen hatáĺozatí javaslatot illik.

Javaslom, hogy a polgármester feljelentése az a|ábbi kérdéseket feltétlentil tarta|mazza. Tehát
a feljelentés az alábbi kérdéseket tartalmazza:

Milyen célból és felhatalmazás aIapján, hogyan keľĹiltek beszerzéste a vźtosuzemeltetési
Szolgálat kamerá1?

Késziiltek-e, vagy keľĺ.iltek-e az íntézmény vezetőinek felhata|mazásáva| vagy azok tudta
nélkiil képfelvétel ek a 20 I | -20 1 2. évben nyi lváno sságľa?

MilyencélbólkezdettazintézménykamerákathasznáIru2

Kcjzremiikĺjdtek-e a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat vagy az tinkormányzati intézmények
dolgozói akozérdekubejelentésben kifogásolt kamerafelvételek elkészítésében?

Fel van-e jogosítva az önkormányzatvagy annak intézménye arra, ilyeneket készítsen?

Ha igen' milyen jogszabá|yoktették lehetővé ilyen képfelvételek elkészítését?

Ha nem, milyen j og szabáIy sértések töĺténtek intézményben?

Azintézmény mikor, milyen módon, kinek azutasításźrakészitett képfelvételeket?



Az intézményi képfelvétel készítésének mi volt a cé|ja, milyen módon keľültek, és ki által
kijelölésre a megfigyelendő személyek? Mert a vád, ami megjelent, abban azvolt, hogy erľe
is soľ kerĺilt.

A felvételek léte, tartaLma és megőrzése megvalósít-e jogsértést?

Én a*. gondolom, hogyha a rendőrség ezeket a kérdéseket kinyomozza, akkor ennek
ismeretében a Képviselő-testület is pontosan tudhatja, hogy töľtént-e, és ha igen akkor mi
ezzeI a megfigyelési váddal kapcsolatosan a Városüzemeltetési Szolgá|atná|, vagy adott
esetben az is lehet' hogy kiderül, hogy aváđ alaptalan. De ebbęn hadd ne prejudikáljak se pro,
se kontra, de az a javaslatom, hogy az ideiglenes bizottságmega|akitása helyett _ és akkoľ így
a szeméIyí összetételre sem szfüséges javaslatot tenni - rendőrségi feljelentésre szólítsa fel a
Képviselő-testtilet a polgármesteľt ezekkel a részletekkel, amiket most itt elmondtam.
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis M:áté
Szeretném elkérni írásban a Képviselő Úrtól, hogy csatoljuk a jegyzőkönyv mellékletének.
Egyébként a,magaÍTlrész&óI egyetéľtek vele, pusztźnaz&t meľt a megfelelő helyre kerĹil ez a
vizsgźl|at. (Atnyújtják a polgáľmesternek a módosított hatórozati javaslatoŕ./ Kĺĺszĺinöm, a
kérdéseire nem emlékeztem pontosan. Egyetértve Vĺjrös Tamás képviselő úrral, azt
gondolom, hogy nem az onkormányzat _ mfu amelyik bízottságának, vagy magának a
Képviselő-testiiletnek a felađata hogy egy esetleges, hangsúlyozom, egy esetleges
törvényséľtést vizsgálgasson. Ha meg is állapítjuk, hogy az vo|t, még mindig nincs jó helyen
az ugy.En ęú, egy jobb javaslatnak tartom, mint az eredetit, hovatovább azt gondolom, hogy
eztmég támogatni is lehet. A napirend vitája még nem zőĺu|t le. Pintér Attila késztetést éľzett
magában, paľancsolj on.

Pintér Attila
Köszönöm a szőt' Igazábő| csak azon gondolkodom, ha valakinek tudomására jut egy
törvényséľtés, én azt ugy tudom, hogy neki kötelessége bejelenteni a rendőrségen. Ha nem
teszi meg, akkor ő kcjvet el valamilyen szabźiyséľtést, de ugyanakkor másokat felszólítani
ana, hogy tedd meg helyettem a feljelentést, meľt én nem akarom' vagy nem merem. Nem
éľtem eń. a javaslatot. Ugyhogy én a részemľől csak ennyit szerettem volna elmondani.
Kciszönĺim.

Dr. Kocsis lláté
Szerintem ennyi belefér. Ez egy politikai játszma Képviselő Ú.. Vannak ilyen
önkormányzaton kívül rekedt politikai szeľeplők, akik mindenképpen szeretnének belül lenni,
ekképpen valamelyik politikai erőt a TestĹiletben báľmi módon átmozgatni, vagy ilyen
bemelegítő gyakorlatot végeztetni velük. Nękem nincs vele problémám, csak az akérésem,
hogy tartsuk be a helyes ltat.Ez mar jobban tetszik külĺjnben, mint a vizsgźiőbizottsźlg, olyan
nincs is... egyébként pedig, Képviselo Úr mondta, hogy nekem ft'l kell vennem a napirendet,
dehogy kell - jól is néznénk ki - én napirendi javaslatot kiildök a meghívóbarl, azt én állítom
ĺissze' Az nem napirend, úgy is hívjuk, hogy javaslat. Arĺól szoktak szavazni az e|ején, abba
aŹ. teszek bele éppen amihez kedvem van, legfeljebb a Testület, mínt az én felettesem,
munkáltatóm' lľŹun' gazdám - és nem tudom micsodám - másképp dĺint. itt tesznek
javaslatot, szavaznak róla, mit tudom én mit csinálnak, de a meghívóba nekem egyáltalĺĺn nem
köte|ezó semmilyen napirendet beleľaknom. Lehet' hogy egyszeľ megcsinálom, hogy küldcik



egy teljesen iireset és majd ft'ltöltik. Mit szólnak hozzá? És akkor mindenki belerak azt, arrit
szeretne. Ebben csak szerettem volna helyreigazítani, tęhát nehogy lógva maĺadjon, hogy én

egy SZMSZ-szerutIen lépést tettem a Képviselő Uľ indítványáva| szemben. Itt helyben,
hogyha Ínegszavazzák, akkor módosul a napirendi javaslat, és úgy is onök döntenek ľóla,
nem én, ha foľdítva lenne, higgye el, jobban fel lennének háborodva, ha eleve én döntenék a
napiľendről. Komássy Akos képviselő úrnak van még hozztlfüzni valója. bocsánat, lehet, hogy
on fog tudni válaszo|ní, akkor ebben van néhány kérdés:

,,Milyen célból és felhatalmazás aIapján keľĹiltek beszerzésre (eľedetileg) az intézmény
kamerá7?,,

,,Készültek-e) vagy keľĹiltek-e az intézmény vezetőinek felhatalmazásźxa| vagy azok tudta
nélkül képfelvételek a f0I1-20If. évben?'' (Tehát, akkor tcjbb intézményvezetőt érint a
kérdés, ha jól éľtelmezem.)

,,Milyen célból kezdelt azíĺtézmény kamerákathaszná|n1?" (Ht./- ezt én is szeretném tudni, az
éjjellátókat, meg a puskamikrofonokat is belevéve.)

,,Közreműködtek-e a Józsefuarosi onkormányzat vagy az önkormányzati iĺtézméĺyek
dolgozói a kozérđektl bejelentésben kifogásolt kamerafelvételek elkészítésében?'' (Rendben
van.)

,,Fel van-e jogosítva az ĺinkormányzat vagy annak iĺltézménye, hogy képfelvételeket
készítsen?'' (Igy nem jó a kérdés, mert hogyne, persze, térfigyelo! Ezt pontosítsuk!
Munkavállalókľól, írjuk már bele, hogy a dolgozókĺól, vagy valamilyen jő szőt találjunk már!
Jegyzo Asszony! Mert az, hogy ,,Fel van-e jogosítva az onkormányzat vagy annak
intézménye, hogy képfelvételeket készítsen?'' hogyne, törvény aIapján fel van. egy kis
pontosítást szeretnék kérni. A|kaImazottakľól, bęosztottakľól, mit tudom én miről, valamiről'
tegyĹink bele egy szót oda!)

,,Ha igen, milyen jogszabźiyok tették lehetővé ilyen képfelvételek elkészítését?,, (Az előbbi
kérés értelmezése kapcsán szerintem ez is, valamilyen pontosításra szoruljon!)

,,Ha nem, milyen jogszabá|yokat szegett megazirtézmény?'' (Ez rendben van.)

,,Az intézmény részéről kicsoda, mikor, milyen módon, kinek az utasításfua készített
képfe1vételeket?'' (Jó, megnevezfĹik az önkormĺínyzati intézméný' ugye? Tehát. nem
általánosságban kérdezzilk,hanem konkľétan a20II októberétől a JYSZ tekintetében.)

,,Mi volt az intézményi képfelvétel készítésének célja, miIyen módon keriiltek, és ki által
kij elölésre a megfigyelendő személyek?''

,,A felvételek léte, tarta|ma és megórzése megvalósít-e jogsértést, ha igen mely jogszabályok
tételes megsértésére keľiilt soľ?''

Van-e a Testületben olyan képviselő, aki szeretné eztkiegésziteru? Amíg gondolkodnak ezen,
ađdigKomássy Ákos képviselőnek megadom a szőt.
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Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Polgáľmester Úr, Tisztelt Képviselő -testület! Két részletet hadd emeljek
ki. Az egyik az,hogy természetesen a javaslatom Sz1|iBalázs képviselő taľsammal benýjtott
kĺjzĺjs indítvĺányhozkészilt,tehźiaz is kĺjzös móđosító javaslat. A másik pedig, hogy aránylag
egyértelmű helyzetben vagyunk atekintetben, hogy a Józsefuarosi VárosĹizemeltetési
Szo|gá|atot, mint önkormányzati íntézménfi, azt lényegében mi hoztuk... alakítotfuk át a volt
piacos cégből. Tehát szerintem egy 2,2 és fé| éve Létezo iĺltézményről van sző, tehát nem egy
felkarolhatatlan terjedelmű időszak az, arnínek a ĺyomozásáról szó van, és tényIeg azt
komolyan gondolom továbbra is hogy itt egy ĺinkormányzatí igyrő|' és egy önkormányzati
érdekről van sző. Ha tĺjrtént az, arĺive| vádolnak minket, akkor nyomozóhatőság. Azt
gondolom, hogy a vízsgá|ő bizottsĘ, bocsánat ideiglenes bizottság vizsgźiatának is
legrosszabb esetben is egy feljelentés lenne. De szeľintem az egy sokkal egyéľtelmiĺbb
történet ebben, hogyha egyből a nyomozóhatősághoz fordulunk, hogyha meg nem tĺjľtént
semmi, akkor pedig az onkormányzatérdeke' hogy eztisńźuőđjék. Köszön<jm szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Dénes Maĺgit képviselő asszony' parancsoljon!

Dr. Dénes Margit
Köszönöm a szőt. Szóval, én nagyon szeretem a kĺimit, és vadul olvasom, de nem vagyok
nyomoző, és a krimit nem itt szeľetem. Nem is értem, hogy ha most ezt ahatźrozati javaslatot
meg kell szavazni, mit szavazok meg. odáig értem, hogy van egy ,,Négerck harca az
alagutban,, címú fotó, amit nem tudjuk, hogy ki csinált, nem tudjuk, hogy ki van rajta, nem
tudjuk, hogy hogy készĹilt. Ha ezt, úgy dtintÍink, hogy kivizsgáltatjvk, ez ľendben van, de
annak az eredményétől fliggnek azok a kérdésęk, amik felvetődtek. Meľt a semmire, hogy
most miért, mit csináltunk, hogy csináltuk, mint csináltunk, feltételezése annak, hogy itt
jogsénés történt, és úgy gondolom, hogy ez nem egy helyes dolog. Azza\'' hogy legyen
kivizsgźiva szakember szerint, és a szakembeÍ az a rendőrség, azzal egyet tudok érteni. Majd
utáĺa a rendőrségijelentés bejön, akkorj<ihetnek ezek a részletek.Ezért én nem tudom ezt az
egészethová tenni, úgyhogy én nem tudom megszavazĺi

Dľ. Kocsis M:áúé
Napirend vitája. Azért én annyiban vitatkoznék, hogy legalább azt az állapotot elértfü, hogy
ha barki szfüségesnek tĄa a kĺjzérdekű bejelentés a|apján,,hogy ebben valamilyen vizsgź/rat
folyjon, Iegalább most maľ a megfelelő helyen fog folyni. En pusztán csak attól záĺkőzom e|

korábban, hogy sem az onkormźnyzatot, Sem a saját időnket, sem az apparátus idejét ne
terheljiik egy olyan üggyel, amiben semmilyen kompetenciánk nincsen, terheljiink olyan
szervezeteket vele, akinek van, akkor is hogyha ez nem alapos. Még egyszer mondom, hogy
szerintem u lÚ;1y, ez ęgy ... mindannyian tudjuk, akik a teremben iilünk, hogy ki szőtakozLk
mostanában ezzeI. Nem, ne k<jđĺjsítsiink, én azt gondolom, hogy a nevét nem is érdemes, és

nem is kell kimondani. Minđenki odahe|yezí ezt az igyet, ahová akaľja. En azért fogom
męgszava7ÍIi Komássy képviselő úrnak a javaslatát' mert legalább eljutottunk odáig, hogy
megfelelő helyre kertil ez azlůgy. Egyébként meg egy Testület d<jnthet igy.Ha elfogadjuk aĺ
az érvet, hogy valamennyire van kĺjze az ĺjnkormźnyzatnak eLlhez az esetleges ügyhöz, amit
vihaľ a biliben esetnek taľtok én is, akkoľ legalább nem minket terhelĺink |e ezzę| az egész
eljárással. Ez az álláspontom' és egyébként meg a rendőrségnek van olyan felhata|mazása,
hogy ezt e|végezze, amit a Képviselő Asszony mond, hogy ,,szakember vizsgźija|<t,'' nálunk
ott nem lenne citletem. A rendőrségnél van ötletem, hogy ki az, aki ilyenekkel foglalkozik, itt
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az onkormányzaban... kérek mindenkit, hogy mostanában nagyon sok melónk van -Há|a
Istennek _ jól mennek a dolgok a kenĺletben, ez terheli rendesen a renđszert, az
intézményeket, én kitolnék minden ilyen plusz munkát az apparátusból, mert kicsit kímélni
kell őket, pontosabban nem szabad tovább terhelni. De, még folyik a vita, úgyhogy kémém
mindenkinek az ál|áspontjźń, pontosan azértmert jó lenne ezt megnyuglatőarl rendezni. Abban
van igaza pusztán a Képviselő Asszonynak, hogy kelthet olyan látszatot, hogy valamelyik
intézményvezető towénytelenül jźtrt eI, holott ezt még semmilyen arra feIhata|mazott. szerv
nem mondta ki' En pusztán csak annyiból l,artom viszoĺrylag kĺ.lĺrekĹnek ezt az elĺ5terjesztés
módosítást, hogy legalább a teljes JVSZ-es időszakot vizsgá|ja. Es itt megint az a szerencsés
helyzet áIlhat eIő, az az én szerény véleményem, hogy az akłl nagyon pattog ebben azigyben
nehogy o égesse meg magát benne. Az a he|yzet, hogy ez a ktilönboző megťlgyelési
hullámok, nem most indultak, hanem már 2011-ben, mint ahogy aruamár többször utaltam a
Képviselő-testület ülésén. Ennyiben tárgyilagosnak taľtom az előterjesztést, valamennyivel
jobb, mint a múltkoľi. Komássy Akos képviselő ur!

Komássy Ákos
Elnézést, hogy ismét szót kértem, de azért taľtom fontosnak, hogy egyéľtelmiĺvé tegyem.
Azért szerintem az fontos, hogy lássuk, és én tisztelettel tudomásul veszem' hogy nem minden
képviselőtársam él olyan aktív életet a virtrrális téľben, mint én. De ań. azét látnunk kell,
hogy a virtuális téľben az interneten igenis azza| vádoltak meg a JYSZ-I, hogy a vád szerint,
az intézmény kettőve| eze|őtti vezetője, azzal vádolta meg az intézmény jelenlegi vezetését,
hogy a szo|gźiat kameráival megfigyeltette a saját alkalmazottait, törvényséľtő módon. Nem
tudjuk, hogy ez igaz-e vagy sem, de azt gondolom, hogy ennek a torténetnek nincs
tisztességesebb |ezárása, mint jöjjön a nyomozőhatóság és vizsgálja ki. En ezért teÍtem eń' a

módosító indítvlĺný az e|oző javaslatunkhoz. Valóbarr szélesebb köre van a
nyomozóhatóságnak ennek a kérdésnek a megvá|aszo|tsáta, mint egy önkormányzati
ideiglenes bizottságnak. orĺjmmel Látom, hogy Danada kapitany ur is hallgatja a Képviselő-
testület ülését. Kérem, amennyiben végül is ebből az előterjesĺésből vagy ennek
folyomanyaként feljelentés lesz, akkor tegye meg, hogy amennyiben a rendőrség szewezetén
belül tudja, támogatja azt, hogy ez az eljárás eredménnyel zaľuljon. Kéľem, Tisztelt
Képviselőtarsak, legyenek szívesek támogatni a javaslatot! Kĺjsztjnöm.

Dr. Kocsis Máté
Vcjrös Tamás képviselő úr, paĺancsoljon.

Viiľtis Tamás
Kĺjszönöm szépen a szőt Polgáľmester Úr. En azért szeretném, ha máshol nem a vítttban
deklaľálni, hogy azért ennek az ügynek a súlya azért ťĺnoman túléľtékelt az on részéről. A
viľtuális térben leírt és hallott dolgok kivizsgálása,haez egy legitim forrás lenne, akkor én

komolyan mondom, a jetik |étezésétőI a Loch Nessi-szörnyig mindennel foglalkozniakéne az
adott hatóságoknak, meľt ott aztćn tényleg minden van az inteľneten. Azért a jól
mega|apozottnak és az onkormányzat érdekének nevezĺi azt,hogy valaki, aki nyiIvánva|őan
egy sértett ember, állításokat foga|maz meg, és ezt nekiink kötelezően ki kell vizsgálnunk,
mert megírta egyetlen egy lap, és <jtszĺjľ említik, vagy nem tudom hányszor aziĺúemętęn, ahol
nem tudom Ęany millitrd, vagy tízĺĺ;riLliátdĺyi feltilete van, azért én nem gondolom olyan
komolynak. En abban egyetértek, hogy kompľomisszumos javaslatként a Képviselő-testüIet
küldje oda eń. azigyet, ahol a legjobb helye van' de azértne tegytink úgy, mintha itt valami
sztiľnyú és mega|apozott gyanú kezđene kĺjrvonalazódni ezzel a bizonyos üggyel
kapcsolatban. Azt, hogy ezek a kamarźl< hova kerĺiltek, és hogyan működtek az e|miit
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időszakban, aľra mondjuk, lehettink kíváncsiak. Én legkevésbé az elmúlt paľhónapot verľrém
elő, de hát nyilvan ezmajd a megfelelő szervezetek hatásköre lesz kivizsgálni. Csak annyit
kérek, hogy óvatosan bánjunk a kifejezésekkel, mert az interneten hallott đolgok a|apján
dolgozna ez aKépviselő-testtilet, és akárcsak a rendőrség, vagy bármelyik szewezet munkáját
ellátnánk, azt hiszem, hogy a nap 24 orájában üldĺigélnénk itt, és küldenénk a különböző
ügyeket azá|ta|llttkilletékesnek gondolt szervezeteknek. Koszönöm szépen.

Dr. Kocsĺs Máté
Gondolom, a felvételhez csatolni kell az interneten megtalálható, vagy a ktjzérdekű
bejelentésben mellékelt ,,Mátyás tér éjszaka'' fotósorozatnak valamennyi. Az a kérésem, hogy
a Jőzsefváĺosról késztilt fotófelvételeket is csatoljuk a feljelentéstinkhĺiz. Hátha felismeľhető
valaki rujta. Tisztelt Képviselő-testiilet, döntsön mindenki lelkiismeľete szeľint. Halkan
jegyzem meg, hogy feljelentést ebben azugyben akkor is tudok tenni, ha a Képviselő-testiilet
nem támogatja. Meg egyébként báľki. Szeľintem én az élére állok ennek a mozga|ornnak,
éppen azért,mert azt a végteleniil suttyó és alpáń tárnađást, amit Ács Péter intézményvezető
úrnak el kell viselnie nála jóval alkalmatlanabb emberekto|, azt méltatlannak taĺtom. Ha ez az
eszkoze annak, hogy őt egyszer és mindenkona tisztźzzuk, akkoľ ez az eszkoze. Akkor
polgármesteri minőségemben fogom megtenni, azzal a kéréssel, ha ebben az igyben egyszet
és mindenkona tisńźnzuk, és tulajdonképpen kiderül, hogy azt amive| vádoIjźk, azok
követték el, akik vádolják, akkor utźlna' ľemélem legaIább eľľe a ciklusra letudjuk ezeket az
interneten olvasott feladvanyokat. A világháló és az országos napilapokő| azért annyit, hogy
higgye el mostanában kiemelten foglalkozoÍn a média oľszágos dolgaival, és nem lenne
tisztességes' ha minősíteném, maĺadjunk annyiban, hogy a Stop.hu azért nem nevezheto a
huzófelületeknek. Vatljuk be, egykoron az MSZP pártszé|ďlázbarl'vo|t a szerkesztősége. Így
azért, hogy mondjam hitelességi kérdések is felmerülnek vagy legalább is szerkesztési
alegységei voltak ott. Nem baj ez, azért monđtam, meľt ez ęgy politikai játék. Van a csúnya
onkormanyzat, ahol suttyomban kanerázztłk a Mátyás teret éjszaka, ahol emberek vannak.
Kivizsgáltatjuk. Nem vagyunk ellenéľdekelt felek, pusztán eITe szęľetném felhívni a
figyelmet, hogy azt a hamis |átszatot szeretnénk elkerĺilni, és ezért taľtom viszonylag jónak a
Képviselő Ur javaslatát, a korábbihoz képest,. hogy mi bármilyen ilyen töľvénysértéshez
cinkoskodnánk. Egyébként nem tudom, hogy Acs Péter igazgató úrnak volna-e hozzáťuzni
valőja? Szerintem pont elege van ebből az egész ügyből. Vannak emberek, akik kiizdenek a
saját démonjaikkal, és belerángatják őt ilyen ügybe. Szerintem, eú, el fogja viselni, pontosan
azétt, mert most biaon állíthatjuk, hogy Acs Péter, mint ahogy másban sem, ebben azugyben
sem követett el törvénytelenséget, pusztán azért, mert ismęri az ezirtnyű jogszabźiyokat. Ań.
meg nekem higgyék el, hogy van annyira kockafejű egykoľi ľendvédelmi dolgozó, hogy be is
tartja őket. Bźńran áll szerintem ő is, és az onkormányzat maga is egy ilyen vizsgálat elé. És
ki is fogunk mellette állni minden egyes ilyen alávaló, és egyébként szerintem semmire nem
jó, politikai éľtelemben semmiľe nem jó támadásban, meľt hatalmas pofára esés lesz a vége
annak, aki ilyenekkel szóľakozik. Továbbra is rłgy vagyok vele, hogy a Képviselő Ur
javaslatźń a tisztázźs érdekében tudom tĺĺmogatni. En meg fogom szavazn| anltźn mindenki
szavazzoÍI lelkiismerete szerint. Ha nem dĺint úgy a Testület, hogy támogatja, akkor én
polgáľmesteri minőségemben, vélhetően ezt a fe|je|entést meg fogom tenni, pontosan u ugy
tísztźzźsa érdekében.
Dr. Ferencz Orsolya.

Dľ. Feľencz Orsolya
Kĺjszcjnĺjm a szőt Polgármester Úr! Én csak arra szeretném felhívni a Testiilet figyelmét, hogy
egy teljesen értelmetlen |źiszatvitával foglalkozunk gyakoľlatilag most mar negyed őrája, 20
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perce. Megy eI azideje a Testtiletnek mi k<jzben rendkívtil komoly, és azitt iilők, nemcsak a
Testület, azittll|ő emberek ideje, mi kozben rendkívĹil komoly munka folyik egyébként ebben
a keľületben, hogy ez a kerület megújuljon. Azért mert a szocialista képviselőtársaim eń. a
témttt tarÍjak a keľiilet legégetőbb kérdésének , és ezért ezzel kel| foglalkozni, holott ebben az
onkormányzatĺak _ véleményem szerint _ nincs. Az eredeti előterjesńésfüet semmiképpen
nem Szavaztam volna meg, ennél pedig azért fogok tartózkodni, mert úgy gondolom, hogy
mivel mind a Polgármesteľ Ú', mind akar onök, bárki megteheti a szifüséges lépéseket abban
az igyben,, hogy ez tisńtződjon, teljesen értelmetlennek tartom, hogy erľől itt mi így
döntstink. Ugy hogy én1artőzkodni kívánok, és szeretném, ha innentől érdemi előterjesztések
érkeznének az onök részéro| is, egy keľületnek a valódi újjáépítése és megújítása érdekében.
Köszönöm.

Dr. Kocsis lfiĺálté
Érđekes külsős emberek végzik el'az onkormźnyzat törvényességi felügyeletét egyébként.
Most így eszembe jutott. Komássy Akos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Még egy mondat erejéig annyit hagy ťazzekhozzá, azért aĺrĺyit fontos látni, hogy még annak
is, aki aztfeltételezi,hogy itt aztán az ég egy adta világon semmi nem tĺjľtént, én nem tudom,
lehet, hogy semmi tĺirvényséľtő nem tcjrtént, meg az is lehet, hogy a vádak ígazak, annak is
egyértelmtĺ, hogy az onkormźnyzat becstilete, és azintézményének a becsülete az szeriĺtem
éľték. Ha a ľendőrségaztmondja, megállapítjaanyomozás végén, hogy itt nem történt semmi
tĺirvényséľtő, akkor ań. gondolom, hogy megvédte az onkoľmányzat és annak
hźtttérintézmények becsületét. Ha pedig mást állapít meg, akkor meg képesek kell legyiink
aľra, hogy annak a következményeit is tudomásul vegyfü, és a megfelelő lépéseket
megtegyük. K<jszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Ács Péter igazgatő úľnak csak javasolnźĺn, hogy azt azért vizsgźlja meg, hogy az Oĺĺt ért, az
on szemé|yű ért támadásokban, melyben' nem tudom, hríny hetyen' és milyen típusrĺ
támadások éľték, de megáll- e a rágalmazás bíjntęttének valamelyik esete. Az sem járja, hogy
az intézményvezetőinket, mintha nem kĺjzénk taĺtoznźnak, hźńra hagyjuk, amikoľ
megszállottak sértegetik a nagy nyilvánosság e|őtt oly módon, hogy az egész életiikĺjn át
megszerzett becsületfüet mások előtt megkérdője|ęzik. Hova tovább bűncselekmény
elkövetésével vádoljak meg őket. Nem vagyok ennek a babérkoszoľús bajnoka, đę azért
javasolnám onnek, hogy nézze mźľľ meg' nem csúsztak-e bele valamíbe az interneten
kommentelő lovagok. A vinuá]is kalandorok nem bantottĺák-e meg jobban, mint ahogy az
illene. Álryon ki a saját jogaiért, mert ebben is tudnám támogatni, mint ahogy az vgy
tisztézását is fogom. Csak az a kérésem, hogy most már tényleg lazuljunk el idénľe, mert
nagyon sok fontosabb dolgunk van.
Tisztelt Képviselő-testĺilet! Komássy képviselő úr, ha jól értem módosító indítvány, csere
előteľjesztés, minek értjük eń? Módosító indítvlány. Módosító indítvány az ęredeti
e|őteqesnéshez. Szintén ketten az elóterjesńői Szili képviselő una|, azt mondta? Igen. Az a
kérdésem' hogy befogadja-e a módosító javaslatot? Be. Jó. Amennyiben így van, akkor csak
egyet ke|| szavaznunk, még pedig, mint határozati javas|atsorról? Több kérdést ne tegytink fel
ebben a feljelentésben? Nincs valakinek valamilyen ötlete? Ugye, hogy lehetne, szerintem is
lehetne. Viszonylag jő atfogő, meľt nekem tetszik, hogy több időszakot vizsgáI, ez a
korrektség jegyében születhetett. Amennyiben nincs javaslat, avitźtt még ne ztrjuk le, nincs
javaslat képviseIői részrol, akkor ezzel a taľtalommal szavazlsltk. Ha nem támogatja a



Testület, akkor az elobb elmondottak lépnek életbe. 4 határozati pontról kell dönteniink.
Háromľól. Egyről. Egy határozati porú, amely, nem kettő, meľt felkéri a polgáľmestert. 2
hattltozati pont. Egyikben felkéri a polgármestert a Testtilet, hogy tegyen bejelentést a
rendőľhatóságnak, a másikban, pedig felsoľolja a kérdéseket, illetve a felvetéseket. Javarészt
kéľdések ezek. Amiket ismeľtetett a Képviselő Ur a módosító javaslatkor. Jó. Két hattlrozati
p ontró l ke l l döntetĹink, e gy szerll szótöbb s é g gel. Kérem, szav azzanak!

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) felkéri a polgĺírmestert, hogy a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 20II-20I2.
évi kamerahasznáIati gyakorlatának kivizsgá|ása érďękében tegyen bejelentést a
rendőrhatóságná|, és ezt követően a rendőrségi eljarás eredményétől fiiggően
terjesszen be tájékoztatőt a Képviselő-testĹilet elé.

2.) kiilönĺĺsen az a|ábbi kéľdések körében tegyen a polgĺíľmestert bejelentést:

a) Milyen célból és felhatalmazás a|apjźn, hogyan kertiltek beszerzésre a Józsefuárosi
V aro s üzeme lteté s i S zo|gá|at (a to vább i akb arĺ: intézmény) kameľái ?

b) Késziiltek-ę az intézmény vezetőinek felhata|mazástnal vagy azok tudta nélkiil
képfelvétel ek a 20 I L -20 12. évben?

c) Milyen célbó l kezdett az intézmény kamerák at hasznźllni?
d) Közremfüödtek-e a Józsefuarosi onkoľmźnyzat vagy az önkoľmányzati

intézmények dolgozói a közérdekű bejelentésben kifogásolt kameľafelvételek
elkészítésében?

e) Fel van-e jogosítva az onkormányzat vagy annak intézménye arra, hogy
a|kalmazottai kĺjzremfüödésével megfigyelési célú képfelvételeket készítsęn az
alka|mazottakÍól?
Ha igen, milyen jogszabályok tették lehetővé ilyen képfelvételek elkészítését?
Ha nem, milyen j o g szab źiy okat s ze gett mę g az intézmény ?
Az intézmény részéről kicsoda, mikor, milyen módon' kinek az utasításáta
készített képfelvéte l eket?

Đ Mi volt azintézményi képfelvéte|készítésének célja, milyen móđon keriĺltek, és ki
által kijelölésľe a megfigyelendő személyek?

j) A felvételek léte, tartalrma és megőrzése megvalósít-e jogséľtést, ha igen mely
jogszabá|yok tételes megséľtésére keľĹilt sor?

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő:- azonna|

Dľ. Kocsis Máté
12 ígen,1 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta.

Đ
g)
h)
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IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
gatÁRozĺ'ľ:
85t2013. (III.13.) 12IGEN 1 NEM s ľĺ'nľozronÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéri a polgármesteľt, hogy a Jőzsefvárosi Váľostizemeltetési Szolgálat 20II-20I2.
évi kamerahasznáIatĺ gyakorlatĺínak kivizsgáIása érdękében tegyen bejelentést a
rendőrhatósźlgĺáI, és ezt követően a renđőrségi eljaľás eredményétől fliggően
terjesszen be tźĄékońatőt a Képviselő-testiilet elé.

2.) különöseĺaz alźtbbi kéľdések korében tegyen a polgármesteľt bejelentést:

a) Milyen célból és felhatalmazás alapjźn' hogyan keľültek beszerzésre a Józsefuaľosi
Váľo stizemelteté s i S zoLgéůat (a további akb an.. iĺtézmény) kamerái ?

b) KészĹiltek-ę az intézmény vezetóinek felhatalmazásáva| vagy azok tudta nélktil
képfelvétel ek a 20I | -2012. évben?

c) Milyen célból kezdett az intézmény kamerák at haszná|nl?
d) Közremfüödtek-e a Józsefuaľosi onkormányzat vagy az önkoľmányzati

intézmények dolgozói a koz&đekű bejelentésben kifogásolt kameľafelvételek
elkészítésében?

e) Fel van-e jogosítva az önkormányzat vagy annak intézménye arta) hogy
a|ka|mazottai kcjzremfütjdésével megťlgyelési célú képfelvételeket készítsen az
alka|mazottakÍól?

Đ Ha igen, milyen jogszabá|yoktették lehetővé ilyen képfelvételek elkészítését?
g) Ha nem, milyen j o g szabá|y okat sze getÍ' me g az intézmény?
h) Az intézmény részéről kicsoda, mikoľ, milyen módon, kinek az ltasításáta

készítettképfelvételeket?
Đ Mi volt azíntézményi képfelvéte|készítésének célja, milyen módon keriiltek, és ki

által kijelölésrę a megfigyelendő személyek?
j) A felvételek léte, tartalma és megőrzése megvalósít-e jogséľtést, ha igen mely

jogszabáIyok tételes megséľtésére keľĹilt sor?

Felelos: polgármester
Hataľidő: azonrla|
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Dľ. Kocsis ľ Iáté
Ülesunt végén, azSZMSZ 20.$-a lép életbe, kérdés? Mivel
kor az ülést bezarom, és mindenkinek szép napot kívanok!

képviselői kéľdés nincs, 16:01-

Budapest, 2013. március

(4,,
Rimún

jegłző

?n
-lL

A jegyzőkönw M Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testii1et20|3.

A jegy zőkonyvet készítették :

ľ,-üj4',ĺ-,l
Szedliczkyn é P ekýÍ| Karolina
Szerv ezési és Ké{yĺselői Irodavezető

iĺl
\9i"Łx.*-

Vidákné Csébi Tímea
ngyntéző

A Képvĺselő.testiilet ieevzőkiinwének mellékletei:

1. számú melléklet. je|enléti ív

2. számű melléklet - név szerĺntiszavazási lista

3. számú melléklet - meghívó és előterjesztések

P9ls''arměYVr ś.'.ľj,igáĺ*3i
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MellékIet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. március 13' 15:13
Típusa: Nyĺlt
Határozat száma 80; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
Osszesen 18 100.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. Révész MáĺIa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
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Szavazás eľedménye

15:14

Elfogadva

|deje: 2013. március 13.
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 81;
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen í8 100.00

0.00
11.11

Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szilĺ Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013' március 13. 15:24
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 84; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Magdolna Negyed Program
kapcsolódó döntések meg hozata|áľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%

lll. pályázat megvaIósításához

!gen
Nem
Tańózkodik

14 93.33 77.77
0 0.00 0.00
1 6.67 5.56

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 1 5.56
Távo| 2 11.11
Osszesen ĺ8 100.00

SziIi Balázs
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás
Kaiser József

Nem sz.
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

|deje: 2013' március ,l3. .ĺ6:01

Típusa: Nyí|t
Határozat száma 85; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Táľgya: ldeiglenes bizottság létrehozása képfelvéte|lel t<irtént megfigyelések
tö rvényessé gé ne k vizs gá latáľa

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 75.00 66.66
1 6.25 5.56
3 18.75 16.67

Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen í8 100.00

0.00
11.11

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zental oszkár
Dr. Dénes Margit
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Jakabfy Tamás
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
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