JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. szeptember 27-én
15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as
tárgyalójában megtartott 5. rendkívüli üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
317/2012. (IX.27.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1.

Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiegészítésére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat a Bp. Magdolna Negyed Program III. pályázat benyújtására a
KMOP-5.1.1/B-12 - Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő

3.

Javaslat városrész-elnevezésekkel kapcsolatos döntés meghozatalára,
valamint utcanevek védetté nyilvánítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

Napirend 1. pontja
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiegészítésére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
318/2012. (IX.27.)
3 IGEN
13 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület nem fogadja el Komássy Ákos ügyrendi indítványát, mely szerint a
napirend tárgyalását napolják el a következő képviselő-testületi ülésre.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
319/2012. (IX.27.)
14 IGEN
2 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a 91/2012. (III.22.) számú határozatában létrehozott Bíráló Bizottságot a „Vállalkozási
szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
alábbi 2 fővel egészíti ki:
Végh József János
Horvai Ákos

2.

az 1. pont szerinti 2 fő, bruttó 140.000,- Ft/fő megbízási díjazásban részesül, melynek
fedezetéül a Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítását jelöli meg.

3.

a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a rendszeres
személyi juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás előirányzatát 136,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12301 cím
kiadás személyi juttatáson belül a külső személyi juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal és
a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 136,0 e Ft-tal
megemeli Bíráló Bizottsági tagok díjazása címén.

4.

felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti 2 fővel kötendő megbízási szerződés aláírására.

5.

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

Felelős:
Határidő:

az

önkormányzat

polgármester
1-3. pont esetén 2012. szeptember 27.
4. pont esetén 2012. október 02.
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5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 2012. december 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet
Napirend 2. pontja
Javaslat a Bp. Magdolna Negyed Program III. pályázat benyújtására a
KMOP-5.1.1/B-12 - Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
320/2012. (IX.27.)
16 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a 285/2012. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján elfogadja az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező a „Szociális célú város-rehabilitációs témájú
kiemelt projektjavaslatok” (Kódszám: KMOP-5.1.1/B-12) pályázat beadásához
kapcsolódó Adatlapot, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 1.

2.

a 285/2012. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozata alapján elfogadja az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező a „Szociális célú város-rehabilitációs témájú
kiemelt projektjavaslatok” (Kódszám: KMOP-5.1.1/B-12) pályázat beadásához
kapcsolódó Konzorciumi Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására és benyújtására.
Felelős:
Határidő:

3.

a MNPIII pályázatban nem elszámolható 37 millió forint költségre önkormányzati forrást
biztosít, oly módon, hogy – önként vállalt feladatként - előzetes kötelezettséget vállal
2013 évi költségvetés terhére.
Felelős:
Határidő:

4.

polgármester
2012. október 10.

polgármester
2012. szeptember 27.

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Főépítészi Iroda, Kisfalu Kft.,
Pénzügyi Ügyosztály.

Napirend 3. pontja
Javaslat városrész elnevezésekkel kapcsolatos döntés meghozatalára,
valamint utcanevek védetté nyilvánítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
321/2012. (IX.27.)
11 IGEN
4 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1.5.1. és 1.5.2. pontjairól külön
szavaz.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
322/2012. (IX.27.)
16 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének az alábbiak
elfogadását:
1.1. a Józsefváros elnevezés használatának kiterjesztését a VIII. kerület egészére (Rákóczi út
Verseny utca – Dózsa György út – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Üllői út –
Múzeum körút által határolt területre).
1.2. a VIII. kerület területén belül alábbi városrész elnevezések használatának eltörlését:

1.2.1. Istvánmező (Verseny utca - Hungária körút – Kerepesi út – Baross tér által
határolt területe)
1.3. a VIII. kerület területén belül az alábbi városrész elnevezések használatát:

1.3.1. Palotanegyed (Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti
oldala – József krt.– Üllői út által határolt területre)

1.3.2. Népszínház negyed ( Rákóczi út – Fiumei út – Népszínház utca – József körút
által határolt területre)
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1.3.3. Csarnok negyed ( József körút – Népszínház utca – Nagyfuvaros utca – Koszorú
utca – Baross utca által határolt területre)

1.3.4. Magdolna negyed ( Koszorú utca – Mátyás tér nyugati oldala – Nagyfuvaros utca
– Népszínház utca – Teleki tér északnyugati oldala – Fiumei út – Baross utca –
Kálvária tér déli oldala – Baross utca által határolt területre)

1.3.5. Corvin negyed (József körút – Baross utca – Horváth Mihály tér északi oldala –
Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca - Szigony utca – Üllői út által
határolt területre)

1.3.6. Losonci negyed ( Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca - Szigony
utca – Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca által határolt területre)

1.3.7. Orczy negyed ( Kálvária tér déli oldala – Baross utca – Orczy tér északi oldala –
Orczy út – Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca által határolt területre)

1.3.8. Kerepesdűlő ( Fiumei út – Baross tér – Thököly út - Verseny utca – Dózsa
György út - Kerepesi út Asztalos Sándor utca – Salgótarjáni út által határolt
területre)

1.3.9. Százados negyed ( Asztalos Sándor utca – Kerepesi út - Hungária körút által
határolt területre)

1.3.10. Ganz negyed ( Vajda Péter utca – Golgota tér déli oldala – Orczy út – Fiumei út –
Salgótarjáni út – Hungária körút – Könyves Kálmán körút által határolt területre)

1.3.11. Tisztviselőtelep ( Orczy út – Vajda Péter utca – Könyves Kálmán körút – Üllői út
által határolt területre)
1.4. az alábbi utcanevek védelmének megszüntetését:
1.4.1.

Hős utca
Indoklás: a XIX. század végén kialakult utca, 1950-ben a Nagy-Budapest
kialakulásakor történt kerületátszervezések idején az egyik fele a X. kerületben
maradt. 1899 óta nevezik Hős utcának, azonban eredete ismeretlen, így a védelem
nem indokolt.

1.4.2.

1.5.

Illés köz
Indoklás: területe négy magántelekre esik, az elnevezés maradhatna, de a
védelemnek emiatt nincs értelme, ráadásul a földhivatali alaptérképen sem
szerepel

az alábbi utcanevek védetté nyilvánítását:
1.5.3.

Corvin köz
Indoklás: jogszabályban rögzített történelmi emlékhely. Korábban
Kisfaludy köz volt, elnevezése az 1930-as évektől spontán alakult ki
a mozi kapcsán, az 1956-os felkelők egy csoportja is viselte a nevet,
1991-től hivatalosan is így hívják.

1.5.4..

Delej utca
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Indoklás: A Tisztviselőtelep egyik főutcája, a telep épülésekor
keletkezett, nevét 1887-ben kapta a Fővárosi Közmunkák
Tanácsától, utalva a volt Ganz gyárra, melybe belefut.
1.5.5.

Dologház utca
Indoklás: 1874-ben már így hívták, a korábban itt állt intézményről
kapta a nevét, a fővárosban nincs több ilyen nevű utca

1.5.6.

Füvészkert utca
Indoklás: A Szigetvári utca egyik szakasza volt, önálló utca a lakótelep
építésekor lett, mert az utca Baross és Práter utcák közötti szakasza
megszűnt. 1991-ben kapta mai nevét a végében lévő Füvészkertről.

1.5.7.

Golgota tér
Indoklás: 1894-ben a Kálvária térről erre a területre helyezték át a
Kálvária stációit, egy kápolnát is építettek mellé. Hivatalos elnevezése
1899-ből származik.

1.5.8.

Horánszky utca
Indoklás: Horánszky Nándor (1838-1902) politikusról, kereskedelmi
miniszterről nevezték el annak halála után, korábban Zerge, majd 19501990 között Makarenko utca volt. A most induló új H13 nevű, az
Európa Belvárosa Program keretében megvalósuló diák- és
vállalkozásfejlesztési központ nevében is szerepel.

1.5.9.

Kálvária tér
Indoklás: a XVIII. sz. közepén keletkezett a tér a józsefvárosi kálvária
körül. Az elnevezés 1874 óta él, 1957-1991 között Kulich Gyula tér
volt. A stációkat innen helyezték át a Golgota térre, az árkádsort az
Epreskertbe.

1.5.10.

Kőfaragó utca
Indoklás: A XIX. század elején keletkezett utca, neve kezdetektől ez,
hivatalossá 1874-ben lett. Feltételezhető, hogy a környéken dolgozó
kőfaragók laktak itt. 1938-1946 között Tormay Cécile nevét viselte.

1.5.11.

Krúdy utca
Indoklás: a XVIII. sz. végén kialakult utca,első elnevezése Frühling Gasse,
majd József utca, 1942-1947 között Bangha Béla hitszónok nevét viselte.
1947-ben nevezték el Krúdy Gyula (1878-1933) íróról. Az utca meghatározó
szerepet tölt be a kerület, illetve a Palotanegyed fejlődésében.

1.5.12.

Lőrinc pap tér
Indoklás: 1900-tól Scitovszky János bíboros nevét viselte, 1951-ben kapta mai
nevét, Mészáros Lőrinc ceglédi papról, a Dózsa-féle parasztháború egyik
alvezéréről. Az utca meghatározó szerepet tölt be a kerület, illetve a
Palotanegyed fejlődésében.

1.5.13.

Magdolna utca
Indoklás: 1815 körül már így hívták és a negyed is erről az utcáról kapta a
nevét

1.5.14.

Mária utca
Indoklás: az utca nyomvonalában régen egy csatorna húzódott, erről kapta
korábbi nevét: a Csatorna utcát. 1866-tól már Mária utca néven említik, a
Palotanegyed határa volt a Nagykörút kiépültéig.
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1.5.15.

Mikszáth Kálmán tér
Indoklás: 1900 óta önálló tér, 1911-től viseli az író Mikszáth Kálmán (18471910) nevét. A tér meghatározó szerepet tölt be a kerület, illetve a
Palotanegyed fejlődésében.

1.5.16.

Molnár Ferenc tér
Indoklás: A körülötte álló épületegyüttes, az ún. papi házak építésekor, 1912ben keletkezett tér. Nevét az író Molnár Ferencről (1878-1952) kapta, aki a
kerületben született és gyermek-és ifjúkorát is itt töltötte. 1967-ben, a „Pál
utcai fiúk” c. film forgatásakor kapta a tér ezt a nevet.

1.5.17.

Múzeum utca
Indoklás: a Nemzeti Múzeum kapcsán 1838-ban már így nevezték.

1.5.18.

Ötpacsirta utca
Indoklás: A XVIII. század elején keletkezett utca, 1874 előtt Fünf Lerchen
Gasse (Öt Pacsirta utca), után Esterházy, 1946-tól Puskin, 1968-tól Dienes
László, 1991-től újra Ötpacsirta utca.

1.5.19.

Reviczky utca
Indoklás: 1900 óta önálló utca, nevét Reviczky Gyula (1855-1889) íróról
kapta, aki élete utolsó éveit a kerületben élte le. Az utca meghatározó szerepet
tölt be a kerület, illetve a Palotanegyed fejlődésében.

1.5.20.

Százados utca
Indoklás: 1899-ben nevezték el, a negyed és a Művésztelep is erről az
utcáról kapta a nevét

1.5.21.

Szeszgyár utca
Indoklás: 1874-ben rögzített utcanév, a korábban itt állt gyárról kapta a
nevét, a fővárosban nincs több ilyen nevű utca

1.5.22.

Teleki tér
Indoklás: 1873-tól viseli gróf Teleki László (1811-1861) reformkori politikus
nevét.

1.5.23.

Orczy út
Indoklás: Az Orczy család a XVII. századtól élt a kerületben. A XVIII.
században született a család két legismertebb tagja Lőrinc és László. Róluk
nevezték el az Orczy-negyedet, az Orczy-kertet és az Orczy utat is.

1.6. a Losonci utca átnevezését Losonci közre.
Indoklás: Az utca a nevét Losonci István (?-1552) temesvári várkapitányról, Temes
vármegye egykori főispánjáról kapta. A lakótelep építésekor a Losonci utca csak egy
tömbnyi hosszúságúra rövidült, ma már egy házszámnyi csupán. Így az előtag
megtartása és az utótag megváltozatása indokolt.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntését követően a
szükséges táblacserék ütemezését és költségvetését terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős:polgármester
Határidő:
1.1-1.6. pont tekintetében:
2012. szeptember 30.
2. pont tekintetében: A Fővárosi Közgyűlés határozatának kézhezvételét követő 2.
képviselő-testületi ülés
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
323/2012. (IX.27.)
12 IGEN
4 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének az alábbi utcanevek
védetté nyilvánítását:
1.5.1

II. János Pál pápa tér
Indoklás: a 2005-ben elhunyt, azóta boldoggá avatott pápáról 2011-ben
nevezték el a korábbi Köztársaság teret.

1.5.2

Bauer Sándor utca
Indoklás: 2011-ben nevezték el a korábbi Erdélyi utcát, az 1969-ben a
rendszer elleni tiltakozásul magát felgyújtó fiatalemberről.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

A Képviselő-testület 325/2012. (IX.27.) határozatában újból döntött a határozati
javaslatról

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
324/2012. (IX.27.)
14 IGEN
2 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület elfogadva Dudás Istvánné ügyrendi javaslatát a határozati javaslat 1.5.1.
és 1.5.2. pontjai tárgyában újból szavaz.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
325/2012. (IX.27.)
14 IGEN
2 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének az alábbi utcanevek
védetté nyilvánítását:
1.5.1

II. János Pál pápa tér
Indoklás: a 2005-ben elhunyt, azóta boldoggá avatott pápáról 2011-ben
nevezték el a korábbi Köztársaság teret.

1.5.2

Bauer Sándor utca
Indoklás: 2011-ben nevezték el a korábbi Erdélyi utcát, az 1969-ben a
rendszer elleni tiltakozásul magát felgyújtó fiatalemberről.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda
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Budapest, 2012. szeptember 28.
Rimán Edina sk.
jegyző

dr. Kocsis Máté sk.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető
A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport - ügyintézője
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