JEGYZŐKÖNYV
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 20-án 15.00
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában
megtartott 1. rendes üléséről.
Jelen vannak:

Benga-Oláh Tibor, Bodor Gergely, Falus Péter, dr. Gotthard Gábor,
Hantosné Kovács Krisztina, Hárs Gábor, dr. Hollósy Andrea, Kaiser
József, Kardos-Erdődi Zsolt, dr. Kerekes Pál, Kéri István, dr. Kocsis
Máté, Lánczky Lászlóné, Lévai Gábor, Mitus Zsuzsanna, Németh Ottó,
Pásztor Lászlóné dr., Petrák Lajos, dr. Révész Márta, Soós György,
Takács Gábor, Tóth Krisztián, Varga István, Zentai Oszkár
(összesen: 24 képviselő)

valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.
Dr. Kocsis Máté
Nagy szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, intézmény- és
cégvezetőket, valamint minden kedves vendégünket. A Képviselő-testület 2010. évi 1. rendes
ülését, mely az SZMSZ 10.§ - 12.§-aiban foglaltak szerint került összehívásra, megnyitom.
Távolmaradását bejelentette Kertészné Bródy Sarolta és dr. Dénes Margit, késését pedig
bejelentette Mitus Zsuzsanna képviselő asszony. Megállapítom, hogy jelen van 21 képviselő,
a minősített szótöbbséghez 14 egybehangzó szavazat szükséges. Tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója frakcióvezetőt váltott, Lévai Gábor
az új frakcióvezető, gratulálunk a megválasztásához, jó munkát kívánunk neki. Továbbá
tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy dr. Tóth Gábor, Budapest
rendőrfőkapitánya ma reggel telefonon arról tájékoztatott, hogy a II. kerületi és a VIII.
kerületi rendőrkapitány megbízását indoklás nélkül visszavonta, és a két rendőrkapitány kérte
a nyugdíjazását. Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a következő
ülés várható időpontja 2010. február 3-a, szerda lesz. Petrák Lajos ügyrendben, parancsoljon,
képviselő úr.
Petrák Lajos
Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt elkezdenénk az ülést, szeretném emlékeztetni önöket,
hogy 1969-ben, ugyanezen a napon 1 órakor a Nemzeti Múzeum lépcsőin felgyújtotta magát
egy 17 éves tanuló, Bauer Sándor. Kérem, 1 percben emlékezzünk meg róla. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Kérem a képviselőket, Bauer Sándor emlékére egyperces néma felállás.
Egyperces néma felállás
Dr. Kocsis Máté
A napirenddel kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi
előterjesztéseket az előterjesztők visszavonták, az eredeti meghívó szerinti sorszámozás
alapján:

1

4/1. Utca névtáblák pótlására szolgáló 2009. évi pénzmaradvány 2010. évi
költségvetésben történő felhasználása
5/3. A „Jó Sport” kitüntetés odaítélése
5/4. Javaslat a 2010. évi Díszpolgári Cím adományozására
5/5. Javaslat a 2010. évi Józsefvárosért kitüntetés adományozására
5/6. Javaslat a 2010. évi Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetés adományozására
6/2. Javaslat a Magdolna és Orczy úti háziorvosi rendelők 2008. II. félévi fűtés-melegvíz
számláinak kiegyenlítésére
7/1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009.(V.06.) sz. ök. rendelet módosítására
Ezekre a következő testületi ülésen kerül sor. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés értelmében
tájékoztatnám arról is önöket, hogy 4 sürgősségi indítvány érkezett, amelyeket az alábbi
számokon javasolok napirendre venni:
1/2.
►

Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
taggyűlése miatt tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3/2.
►

Corvin Sétány Program / A Bp. VIII. Vajdahunyad utca 48. sz. alatti
ingatlannal kapcsolatos jogkör átruházása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

4/2.
►

A Képviselő-testület 356/2009. (IX.2.) számú határozat 4.) pontjának
végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek
elidegenítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

4/3.
►

Javaslat a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal
együttműködési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A sürgősség kérdésében a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz.
Kérem, szavazzanak most.

2

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
1/2010. (I. 20.)
22 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:
1/2.
►

Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
taggyűlése miatt tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3/2.
►

Corvin Sétány Program / A Bp. VIII. Vajdahunyad utca 48. sz. alatti
ingatlannal kapcsolatos jogkör átruházása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató

4/2.
►

A Képviselő-testület 356/2009. (IX.2.) számú határozat 4.) pontjának
végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek
elidegenítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

4/3.
►

Javaslat a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal
együttműködési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a sürgősséget 22 igennel a Képviselő-testület elfogadta. Az SZMSZ 18. §
(1) bekezdés és a 18. § (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslat
szavazása következik, a sürgősségekkel kiegészítve. Kérem, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
2/2010. (I. 20.)
22 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
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1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.

2.
►

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 19/2009.(V.06.) sz. önk. rendelet módosítására
bizottsági tagcsere vonatkozásában
(írásbeli előterjesztés)
előterjesztő: Soós György - FIDESZ KDNP frakcióvezető
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. taggyűlése
miatt tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet
véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási
szabályairól szóló rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.

Auróra utcai Egészségcentrum projekt / feladat-ellátási szerződés
elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György - vezérigazgató

2.
►

Corvin Sétány Program / A Bp. VIII. Vajdahunyad utca 48. sz. alatti
ingatlannal kapcsolatos jogkör átruházása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. ügyvezető

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.

Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.(X.15.)
sz. önkormányzati rendelet módosítására, és az építtetők gépjárműelhelyezési kötelezettségéről szóló …/2010.(I.20.) sz. önkormányzati
rendelet megalkotása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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2.
►

A Képviselő-testület 356/2009. (IX.2.) számú határozat 4.) pontjának
végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek
elidegenítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető

3.
►

Javaslat a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködési
megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
1.

A 2010. évi költségvetési koncepció-tervezést megalapozó döntések
végrehajtása az oktatási, művelődési ágazatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2.

A Losonci Téri Általános Iskola házirendjének fenntartói jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3.

Emléktábla Tábori György tiszteletére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4.

Ruttkai Éva Színház támogatási szerződése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.

A „Katica” Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda – bölcsődei ellátás –
szakmai programjának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester

2.

Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester

3.

Roma közhasznú foglalkoztatás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Benga Oláh Tibor - képviselő
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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 Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző
Dr. Kocsis Máté
22 igennel a Képviselő-testület a napirendet elfogadta. Részletezve, következik:

1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 19/2009.(V.06.) sz. önk. rendelet módosítására
bizottsági tagcsere vonatkozásában
(írásbeli előterjesztés)
előterjesztő: Soós György - FIDESZ KDNP frakcióvezető
Dr. Kocsis Máté
Frakcióvezető úr, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Soós György
Köszönöm, elnök úr, nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Kocsis Máté
Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Napirendi pont vitáját lezárom.
A két pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem,
szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
3/2010. (I. 20.)
22 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.
a Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság tagjai közé – külsős tagként –
Beke Pál helyére Máté Andrást (FIDESZ-KDNP) választja meg.
2.
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges
nyilvántartásokban.
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Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Kocsis Máté
22 igennel a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A 2 §-ból álló rendelet elfogadásához
szintén minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 21 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2010. (I.22.) SZ. RENDELETÉT A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ 19/2009. (V.06.) ÖK. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
Dr. Kocsis Máté
21 igennel a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. A december 16-i képviselő-testületi
ülésen elmaradt dr. Szabó Gábor és dr. Gerencsér Zoltán eskütétele. Ezért felkérném őket,
valamint a most megválasztott Máté Andrást, hogy fáradjanak ki eskütételre és az
esküokmány aláírására. Kérem a képviselőket, álljanak fel.
Én (dr. Szabó Gábor, dr. Gerencsér Zoltán, Máté András), esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági
tagságomból eredő

feladataimat

Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefváros

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!
Napirend 1/2. pontja
►
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. taggyűlése
miatt tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Zárt ülést kérném, hogy biztosítsuk.
A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 4/2010. (I.20.) sz.
KT határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
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Dr. Kocsis Máté
Nyílt üléssel folytatjuk, következik:

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 2/1. pontja
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet
véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta, kiegészíteni nem kívánom, napirendi
pont vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem lévén, annyi
módosítást szeretnénk kérni csak az előterjesztésben, hogy a határozati javaslat alatt nem
került feltüntetésre a felelős és a határidő. Kérném, hogy írják oda, vagy jelezzék maguknak
más módon, vagy jegyezzék meg, hogy felelős: polgármester, határidő: 2010. február 6. Ezzel
az előterjesztői kiegészítéssel a vita lezárása után kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
3 pontból álló, minősített szótöbbséget igénylő határozati javaslatról szavazzon most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
5/2010. (I. 20.)
19 IGEN
3 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 2010. évi forrásmegosztásról szóló rendelet-tervezetet nem támogatja.

2. javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi rendelet-tervezet 6.§ (2)
bekezdését módosítsa a 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján és a kiküldött
anyag 4. oldalán szereplő megjegyzés tartalmával.
3. felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb február 06-ig a határozatot a Fővárosi
Önkormányzatnak küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 06.
Dr. Kocsis Máté
19 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:
Napirend 2/2. pontja
Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási
szabályairól szóló rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Plusz kiegészítést kaptak pótkézbesítéssel. Kiegészíteni magát az előterjesztést nem kívánom,
az illetékes bizottság megtárgyalta, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések,
hozzászólások? Ennek hiányában napirendi pont vitáját lezárom. A kiegészítéssel 78 §-ból
álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19 IGEN, 0 NEM, 3
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(I.22.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSI
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009.(II.27.) ÖK. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
Dr. Kocsis Máté
19 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
Napirend 3/1. pontja
Auróra utcai Egészségcentrum projekt / feladat-ellátási szerződés
elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Előterjesztői oldalról kívánják-e
kiegészíteni? Nem kívánják, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Dr.
Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.
Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez nem szorosan, de azt gondolom, hogy fontos kérdés,
amit szeretnék feltenni. Ennek az Auróra utcai Egészségcentrum projektnek része volt az
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának elhelyezése. Én azt szeretném kérdezni, hogy úgy
tudom, hogy nekünk március 31-ig arról a helyről, ahol jelenleg van, el kell költöztetnünk az
ÉNO-t, de az új még nem épült föl. Tehát, azt szeretném tudni, hogy milyen terv van az
elhelyezésükre? Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Válaszra megadom a szót.
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Csete Zoltán
Tisztelt képviselő asszony, úgy tudom, hogy az Auróra utcában fel fog épülni egy JSZSZK,
egy ilyen szolgáltató központ, aminek a pontos funkciója márciusig kell, hogy letisztuljon, és
lehet, hogy itt kap esetleg helyet ez a szolgáltatás.
Dr. Kocsis Máté
Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.
Dr. Révész Márta
Elnézést kérek, úgy tűnik, hogy nem fogalmaztam pontosan. Tehát, én úgy tudom, hogy 2010.
március 31-ig az ÉNO-t a Vajdahunyad utcai épületből ki kell költöztetni. Én nem látom
annak realitását, hogy addig az Auróra utcai rendelő mellett felépül az az épület, ahova át
tudjuk költöztetni. Ezért szeretném megkérdezni, hogy van-e terv arra, hogy az ÉNO-t hol
fogjuk elhelyezni március 31. után? Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Egyetértve képviselő asszonnyal, megadom a szót Tóth Krisztián népjóléti bizottsági elnök
úrnak, parancsoljon.
Tóth Krisztián
Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy természetesen érvényben
van egy elfogadott testületi határozat arról, hogy a JSZSZK-t milyen szociális funkciókkal
töltjük meg, tudomásom szerint, az tehát kötelező és vonatkozik a testületre és a bizottságra
is. De természetesen szükségesnek látom, hogy az előbb említett márciusi időpont előtt a
bizottság visszatérne erre a kérdésre, és még egyszer alaposan ezt megtárgyalja. És azt
gondolom, hogy a döntésről mindenféleképpen a testületet fogjuk tájékoztatni, ha esetleg van
valami új elképzelés, vagy módosító, kiegészítő javaslat. Egyébként pedig a tervezés
tudomásom szerint eddig nem állt oly stádiumban, hogy a bizottságnak döntési helyzete lett
volna. Tehát, a bizottság erről nem tehet, hogy a helyzet így alakult. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Köszönöm, elnök úr. Hivatal részéről dr. Iván Roland, parancsoljon.
Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen. A kérdésnek arra a részére, amit képviselő asszony a márciusi határidővel
kapcsolatosan föltett, szeretnék válaszolni, hogy az a szerződés, amit az önkormányzat e
tárgyban kötött, annak több hatályba léptető feltétele is volt, amelyeknek mindegyikének
teljesülnie kell. És ezek között vannak még olyan feltételek, amelyek részben rajtunk
kívülálló okok miatt nem valósultak meg, többek között a telekhatár rendezés ügyében még
nem született jogerős hatósági határozat. Tehát, az a kötelező határidőt tartalmazó szerződés,
az még jogi értelemben nincsen hatályban. Természetesen ezt a határidőt, amint a Rév8 is
jelezte, a márciusi ülésen a funkciók véglegesen tisztázódnak, és az ütemtervben pontosan
lehet majd kalkulálni, hogy mikor készül el a létesítmény, akkor ezt a határidőt, ezt át kell
vezetni ezen a szerződésen. Addig természetesen abból az ingatlanból az önkormányzat nem
fog, nem is tud kivonulni, amíg az új létesítmény elkészül. Ennek az előkészítését a Rév-vel
közösen el fogjuk látni.
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Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Képviselő asszony, valamennyire az elhangzott válaszok megfelelőek,
kinyitják a továbblépés kapuját? További kérdés, hozzászólás? Nem lévén, a napirendi pont
vitáját lezárom. A 7 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
6/2010. (I. 20.)
19 IGEN
3 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a 284/2009. (VII. 02.) sz. határozat 6. sz. pontját alábbiakra változtatja: felkéri Rév8
Zrt.-t, hogy készítsen elvi engedélyezési szintű tervdokumentációt, az Auróra utca 22-28.
sz. alatt felépülő Józsefvárosi Önkormányzati ingatlanokról: a jelenlegi JESZ épület
felújításáról és bővítéséről, valamint az újonnan létesülő mélygarázsról
Felelős:
Határidő:

2.

visszavonja a 315/2009. (VII. 15.), és 316/2009. (VII. 15.) sz. határozatát, és a
JSZSZK épület végleges szakmai programjáról a 2010. márciusi rendes Képviselőtestületi ülésén dönt
Felelős:
Határidő:

3.

polgármester
azonnal

módosítja a 317/2009. (VII. 15.) sz. határozatban szereplő határidőt az alábbiakra:
Rév8 a szerződéseket a Képviselő-testület 2010. márciusi ülésére nyújtsa be elfogadásra
Felelős:
Határidő:

5.

polgármester
azonnal

a 288/2009. (VII. 02.) sz. határozata alapján mélyparkolót létesít az Auróra utca 2228-as ingatlanon (hrsz: 35037) a lebontott felszíni parkolók helyett. Ezt a döntést
figyelembe kell venni az ingatlan tervezésekor
Felelős:
Határidő:

4.

Rév8 Zrt. vezérigazgató
2010. március 31.

polgármester
Képviselő-testület 2010. márciusi rendes ülése

jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott feladat-ellátási szerződést elfogadja,
valamint felkéri a polgármestert a szerződés aláírására
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
11

6.

Rév8 jelen előterjesztés 5. pontjában elfogadott szerződésben szereplő feladataira
4.100.000 Ft + Áfa összeget biztosít, melynek fedezete a 288/2009. (VII. 02.) 11605 /
Egészségügyi központ költségvetési soron biztosított
Felelős:
Határidő:

7.

polgármester
azonnal

felkéri Rév8 Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Auróra utca 22-28. sz. alatti társasházzal
való megállapodást ráépítésről, illetve a telekalakításra vonatkozó megállapodást készítse
elő, és nyújtsa be elfogadásra a 2010. márciusi rendes képviselő-testületi ülésre
Felelős:
Határidő:

Rév8 Zrt. vezérigazgató
Képviselő-testület 2010. márciusi rendes ülése

A 6/2010. (I.20.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
19 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Következik:
Napirend 3/2. pontja
►
Corvin Sétány Program / A Bp. VIII. Vajdahunyad utca 48. sz. alatti
ingatlannal kapcsolatos jogkör átruházása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Alföldi György – Rév8 Zrt. vezérigazgató
Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem tárgyalta. Előterjesztő részéről, kérdezem, hogy van-e kiegészítés? Nincs
kiegészítés, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nem lévén, a
napirendi pont vitáját lezárom. Az 1 pontból álló határozat elfogadásához minősített
szótöbbség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
7/2010. (I. 20.)
19 IGEN
0 NEM
3 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. január 31-ig minden, a Vajdahunyad u. 48. szám
alatti ingatlan szerződéséhez és a teremgarázsok beszerzéséhez szükséges döntések jogkörét
átruházza a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 20.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodással az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadta. Következik:

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.(X.15.)
sz. önkormányzati rendelet módosítására, és az építtetők gépjárműelhelyezési kötelezettségéről szóló …/2010.(I.20.) sz. önkormányzati
rendelet megalkotása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Kiegészíteni nem kívánom, az illetékes bizottságok megtárgyalták. Napirendi pont vitáját
megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Lévai Gábor frakcióvezető úr, parancsoljon.
Lévai Gábor
Köszönöm szépen a szót. Igazából ezt a témát a bizottsági ülésen Mitus Zsuzsanna
képviselőtársam vitte, de mivel most érkezett meg, ezért gyorsan fölteszem én a kérdéseket.
Igazából azt mi már többször kértük, hogy ha ilyen rendelet módosítás és ehhez kapcsolódó
anyagok vannak, akkor szeretnénk azt, hogyha a régi kéthasábos, bevált módszerrel dolgozna
a hivatal, mert akkor egyrészt könnyebb követni a változásoknak a pontos menetét, ez
megkönnyítené a munkát. A másik pedig az anyagban fölvetett parkolás megváltási díj
összegére vonatkozik. Ezt a bizottságban is föltettük, hogy hogyan jött ki ez a 300.000 Ft-os
díj? Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót dr. Iván Roland ügyosztályvezető úrnak, parancsoljon.
Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen. Azért nem lett kéthasábosan szerkesztve, mert egy új alaprendelet készült,
így igazából nincs mit mivel összevetni, nem módosító rendeletet készítettünk. Az összegek
vonatkozásában pedig semmilyen változásra nem tettünk javaslatot, ugyanazok a díjtételek
szerepelnek benne, mint amiket a korábban hatályos rendelet tartalmazott. Az új
alaprendeletnek a megalkotása igazából egy technikai megoldás a részünkről, mert azáltal,
hogy ugye a parkolási rendelethez egész komolyan hozzá kellett nyúlnunk amiatt ugye, hogy
a közterületi parkolást az önkormányzat saját szervezetével látja el, így szerencsésebbnek
találtuk, ha korábban a két terület, ugye egy rendelet tartalmazta és átláthatatlan volt maga a
rendelet, és az alkalmazása nehézkes volt, ezért kettéválasztottuk ezt a területet. Vélhetően a
következő testületi ülésen egyébként ide fog kerülni a parkolási témakörnek a másik rendelete
is, ami a közterületi parkolásról fog szólni. Az a tervünk, hogy a két elkülönülő területnek
egy-egy különálló, könnyen kezelhető, jól értelmezhető rendelete fog születni. Most tartalmi
kérdésekben nem változtattuk meg a rendeletet, minden díjtétel pontosan ugyanannyi, mint
amennyi volt. Erre majd egy hosszasabb egyeztetést követően az év további részében
szeretnénk javaslatot tenni.
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Dr. Kocsis Máté
Frakcióvezető úr? Parancsoljon.
Lévai Gábor
Köszönöm. Abban maradtunk, hogy ülünk, ugye, jó, köszönöm. Azt mindenképpen
szeretnénk akkor mi is kezdeményezni, hogy mihamarabb beszéljünk ezekről a díjakról, mert
pillanatnyilag a mai világban mondjuk 300.000 Ft-ért, ha mi átvállalunk parkolóhely építési
kötelmet és megnézzük a másik oldalt, hogy mennyiért lehet építeni, akkor nagyon nincsenek
köszönőviszonyban a számok. Ezt valahogy szeretnénk, ha közelítenénk a reális értékhez.
Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Köszönjük. Kérdés, hozzászólás? Továbbiakban nem lévén, a napirendi pont vitáját lezárom.
A 4 §-ból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak
most.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19 IGEN, 0 NEM, 4
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2010.(I.21.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROS
TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ PARKOLÁSRÓL SZÓLÓ 46/2005. (X.15.) ÖK. SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodással az indítványt
elfogadta. A 13 §-ból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, erről is
kérem, szavazzanak most.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19 IGEN, 0 NEM, 4
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2010.(I.21.) SZ. RENDELETÉT JÓZSEFVÁROS
TERÜLETÉN
AZ
ÉPÍTTETŐK
GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadta.
Következik:
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Napirend 4/2. pontja
►
A Képviselő-testület 356/2009. (IX.2.) számú határozat 4.) pontjának
végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek
elidegenítése
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető
Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottságok megtárgyalták. Előterjesztői részről kívánják-e kiegészíteni? Nem
kívánják, napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ennek hiányában a
napirendi pont vitáját lezárom. A 6 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség
szükséges. Kérem, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
8/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló lakóépületek tetőtér elidegenítésének
lebonyolításával a Kisfalu Kft-t bízza meg.
2.) a feladat ellátásért a Kisfalu Kft a vételár 7 %+Áfa díjazásban részesül. Amennyiben a
vételárat a vevő felújítással fizeti meg, úgy ez az összeg tartalmazza a műszaki ellenőri és
műszaki átadás-átvételi feladatokat is. Ebben az esetben a megbízási díj két részletben
kerül kiegyenlítésre. A megbízási díj 5 %+Áfa szóló számla az építési engedély kiadását
követő alapító okirat módosítás aláírását követően, míg a fennmaradó 2 %+Áfa megbízási
díjról szóló számla a teljes felújítási munkák befejezését követően kerülhet benyújtásra
Megbízóhoz.
3.) az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló lakóépületek tetőtér elidegenítésének
menetét az alábbiak szerint fogadja el:
- tetőterek felmérése
- értékbecslés elkészítése, összevetése az épület felújítási költségigényével
- társasháztulajdont alapító okirat elkészítése oly módon, hogy a tetőtér külön albetétbe
kerüljön
- 25 MFt forgalmi érték feletti tetőtér esetén nyílt versenyeztetési eljárás lebonyolítása
- 25 MFt forgalmi érték alatti tetőtér esetén vételi kérelem esetén tulajdonosi döntés
meghozatala
- adásvételi szerződés megkötése
- építési engedély kiadását követően, a kialakításra kerülő albetéteknek megfelelően,
már a vevő költségére alapító okirat módosítása
- közös épületrészeken elvégzendő felújítási munkálatok műszaki ellenőrzése, műszaki
átvétele
- vételi kérelem esetén a bérlemények elidegenítésre történő kijelölése
4.)
az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló lakóépületek tetőterének elidegenítése
esetén a vételár a következő módokon kerülhet megfizetésre:
- a vételárat teljes egészében az Önkormányzat bankszámlájára fizeti meg a vevő
egyösszegű, vagy banki hitel felhasználásával történő fizetéssel.
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-

a vételár egy részét – legfeljebb annak 91,25 %-át – az épület felújításával fizeti meg a
vevő, fennmaradó részt pedig az Önkormányzat bankszámlájára egyösszegű, vagy
banki hitel felhasználásával történő fizetéssel. A felújítás fordított áfa összegét is
pénzben téríti meg a vevő az önkormányzatnak. Ebben az esetben a vevő azokat a
felújításokat végzi el a lakóépületen, amelyek nem tűrnek halasztást. A pénzben
megfizetett rész nem lehet kevesebb a vételár 27 %-ánál.
Az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással úgy kell megkötni, hogy a vételár 27 %át az Önkormányzat számlavezető bankjánál letéti számlára kell elhelyezni.
5.)
a tetőtér elidegenítésből befolyó, költségekkel csökkentett – áfa befizetés, Kisfalu Kft
díjazása - vételárat elkülönítve kell kezelni, azt a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú
lakóépületek társasházzá alapítása céljából elvégzendő felújításokra kell felhasználni. A
befolyt összegből elsődlegesen az érintett épületet kell felújítani, amennyiben szabadon
felhasználható keret marad, úgy az abból felújítandó lakóépületeket (épületszerkezeteket)
a Képviselő-testület egyedileg határozza meg a rendelkezésre álló keret és a felújítások
költségigényének ismeretében.
6.)
a Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízási szerződés módosítás
elfogadására a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot kéri fel.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnal
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen szavazattal az indítványt elfogadta.
Következik:
Napirend 4/3. pontja
►
Javaslat a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal
együttműködési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Kiegészíteni nem kívánom, az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Napirendi
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom.
A 3 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy szavazzon.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
9/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület
1. Jelen határozat 1. sz. mellékletét képező a VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére

bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt együttműködési megállapodás aláírására.
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3. Felhatalmazza a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző

Bizottságot a tíz önkormányzati tulajdonú üres lakás kijelölésére, melyre a VIII. kerületi
Rendőrkapitányságnak bérlőkijelölési joga keletkezik.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében 2010. február 28.
3. pont esetében 2010. március 31.
A 9/2010. (I.20.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete
tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. Következik:

5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 5/1. pontja
A 2010. évi költségvetési koncepció-tervezést megalapozó döntések
végrehajtása az oktatási, művelődési ágazatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Dr. Kocsis Máté
Illetékes bizottságok megtárgyalták, előterjesztői kiegészítést nem kívánok tenni. Napirendi
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ilyenek nincsenek, a napirendi pont vitáját
lezárom. Az 5 pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
10/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) az Erőszakmentes iskola programot a Képviselő-testület 264/2009. (VI.17.) sz.
határozatnak megfelelően megvalósítja,
2.) továbbra is megtartja az önként vállalt közoktatási és közművelődési feladatokat,
3.) a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola költségvetésében 2010. évre 5.400.000
Ft-ot biztosít az iskolabusz igénybevételére,
4.) a tandíj és térítési díj megállapításának szabályairól szóló 37/2009. (IX.16.) sz. ök.
rendeletet nem módosítja.
5.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2010. évi
költségvetés készítésénél vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 20.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. Következik:
Napirend 5/2. pontja
A Losonci Téri Általános Iskola házirendjének fenntartói jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta, előterjesztői kiegészítés nincs. Napirendi
pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom.
Az 1 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem,
szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
11/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület jóváhagyja a Losonci Téri Általános Iskola házirendjét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 30.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. Következik:
Napirend 5/3. pontja
Emléktábla Tábori György tiszteletére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
Dr. Kocsis Máté
Illetékes bizottság megtárgyalta, előterjesztői kiegészítés nincsen. Napirendi pont vitáját
megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ennek hiányában a napirendi pont vitáját lezárom. Az
1 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem a tisztelt
képviselőket, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
12/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyar Színházi Társaság Budapest Főváros
Önkormányzatával együttműködve emléktáblát állítson Tábori György tiszteletére a Krúdy
Gyula 16-18. számú épület falán.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 15.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.
Következik:
Napirend 5/4. pontja
Ruttkai Éva Színház támogatási szerződése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté
Illetékes bizottság megtárgyalta, kiegészítés nincs. Napirendi pont vitáját megnyitom.
Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, napirendi pont vitáját lezárom. A 4 pontból álló
határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
13/2010. (I. 20.)
23 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. támogatja a Ruttkai Éva Színházat bruttó 500.000 Ft-tal, azaz ötszázezer Ft-tal, amelyet a
színház felújítására és díszletraktár kialakítására használhat fel.
2. felkéri a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés aláírására.
3. fedezete a 2009. évi 11.107 cím alatti dr. Kocsis Máté polgármesteri keret működési
céltartalék szabad maradványa.
4. felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál vegye figyelembe
a határozatban foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 5.
A 13/2010. (I.20.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. Következik:
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6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 6/1. pontja
A „Katica” Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda – bölcsődei ellátás –
szakmai programjának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester
Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Előterjesztő kívánja-e kiegészíteni?
Takács Gábor
Köszönöm, nem kívánom.
Dr. Kocsis Máté
Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Nincsenek, a napirendi pont
vitáját lezárom. A 3 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Kérem, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
14/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Katica” Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda
közintézmény bölcsődei ellátásra vonatkozó szakmai programját.
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
aláírására.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Közép-Magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A 14/2010. (I.20.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Következik:
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Napirend 6/2. pontja
Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit - alpolgármester
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Magamra vállalom alpolgármester
asszony hiányában az előterjesztést. Ekképpen kérdések, hozzászólások, ha vannak, akkor
kérem, tegyék fel mostantól. Nincsenek, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. A 6 pontból
álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak róla most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
15/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
2. a pszichiátriai betegek nappali ellátását, mint kötelező önkormányzati feladatot 2010.
február 01. napjától tartós kötelezettségvállalással biztosítja.
3. felkéri a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot,
hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátás biztosítására versenyeztetési eljárást folytasson le.
Az ajánlati felhívás tartalma: az ellátási szerződés határozatlan időtartamú, a szolgáltatási díj
havi összege maximum 565.000,-Ft a szerződés megkötésének kezdő időpontjától számított 1
évig (6.780.000,-Ft).
4. a versenyeztetési eljárás eredményes befejezéséig a Szigony Alapítvány a Közösségi
Pszichiátriáért Alapítvánnyal a 2005. november 11. napján kötött ellátási szerződés 10. 1.
pontjában meghatározott időtartamot meghosszabbítja, oly módon, hogy 2010. február 01.
napjától 562.500,-Ft szolgáltatási díjat biztosít.
5. felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására.
6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2010. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: 1.-2., 4.-6. pontok esetében polgármester
3. pont esetében Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság
Határidő: 1., 3. pontok esetében azonnal
2., 4., 5. pontok esetében 2010. 02. 01.
6. pont esetében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. Következik:
Napirend 6/3. pontja
Roma közhasznú foglalkoztatás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Benga Oláh Tibor - képviselő
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták. Képviselő úr, kívánja kiegészíteni?
Nem kívánja, én sem. A napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Ennek
hiányában a napirendi pont vitáját lezárom. A 8 pontból álló határozat elfogadásához
minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak most.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
16/2010. (I. 20.)
24 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 360/2009. (IX. 02.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontját módosítja az alábbiak
szerint:
kulturális/művészeti tevékenység támogatása körében – tartós önként vállalt feladatellátással
– 2010. február 01. napjától 2010. december 31. napjáig az 51 fős „Józsefvárosi
Cigányzenekar” elnevezésű zenekar működtetését fenntartja közfoglalkoztatottakkal, azzal,
hogy 2010. április 30. napjáig kizárólag közcélú foglalkoztatottakat biztosít. Ezen feladat
ellátására az önkormányzat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-t jelöli ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 01.
2. jelen határozat 1. pontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében felkéri a Budapest Esély
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy
a) 2010. február 01. napjától 2010. december 31. napjáig hosszabbítsa meg a 21 fő közcélú
zenekari tag foglalkozatását,
b) 2010. április 30. napjáig elsődlegesen közcélúak bevonásával biztosítsa a hiányzó 30 fő
zenekari tag foglalkoztatását, melyről a Népjóléti Bizottság 2010. április havi második ülésén
számoljon be.
Felelős: Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a) pont esetében: 2010. február 01.
b) pont esetében: a Népjóléti Bizottság 2010. április havi második ülése
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3. jelen határozat 1. pontjában foglalt feladat végrehajtására 2010. május 01. napjától
maximum 30 fő közhasznú foglalkoztatását biztosítja, melyhez maximum 4.800 eFt
önkormányzati támogatást nyújt azzal a feltétellel, ha a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ a közhasznú foglalkoztatásra legalább 80%-os mértékű támogatást nyújt
az önkormányzatnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 01.
4. felkéri a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jelen határozat
1. pontjában foglalt feladatra részletesen dolgozza ki a cigányzenészek közfoglalkoztatásának
kereteit és erről számoljon be a Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottságnak és a
Népjóléti Bizottságnak a Bizottságok 2010. május havi második ülésein.
Felelős: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság, a Népjóléti Bizottság 2010.
május havi második ülése
5. jelen határozat 3. pontjában foglaltak alapján felhatalmazza a Józsefvárosi Kulturális és
Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vegyen részt a közhasznú foglalkoztatásra vonatkozó
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázaton, és annak
eredményéről az elbírálását követő Népjóléti Bizottság ülésén számoljon be.
Felelős: a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a pályázat elbírálását követő soron következő népjóléti bizottsági ülés
6. jelen határozat 3. pontjában meghatározott mértékű pályázati támogatás, valamint a
határozat 5. pontja szerinti beszámoló elfogadása esetén felhatalmazza a Józsefvárosi
Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a KMRK-val kötendő szerződés aláírására,
melyhez a határozat 3. pontjában szereplő összeget a Kft. részére céljelleggel 2010. évre
önkormányzati támogatásként nyújtja, és ezen összeggel az 517/2009. (XII. 16.) számú
képviselő-testületi határozatban elfogadott a Kft. részére biztosított támogatási összeget
megemeli, és ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Kft.-vel
kötött 2010. évi támogatási szerződés módosítására.
Felelős: polgármester, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a beszámoló elfogadását követően
7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv
összeállításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a 2010. évi közfoglalkoztatási terv összeállítása
8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2010. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az indítványt
elfogadta. 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 Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem
készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit – jegyző
Dr. Kocsis Máté
Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy tanulmányozza, ha eddig nem tette volna. Az ülés
végén SZMSZ-ünkhöz híven mód van kérdések feltételére a polgármesterhez,
alpolgármesterekhez, jegyzőhöz, bizottságok elnökeihez bármely önkormányzati ügyben.
Van-e kérdése bármelyik tisztelt képviselőnek? Falus képviselő úr, parancsoljon.
Falus Péter
Köszönöm a szót, elnök úr. Két dolog van. Egyrészt nem tudom, hogy a testület tud-e arról,
hogy a fővárosban a VIII-IX. kerületi ÁNTSZ dolgozott a legjobban, és több mint 40 %-os a
két kerület H1N1 oltással való ellátása. Én úgy érzem, hogy azért az ÁNTSZ ezt a néhány
szót megérdemli. Ámbátor, amit nem értettem ebben a hírben, hogy szó szerint azt mondták,
hogy igaz, hogy ez a két kerület Pest legszegényebb kerületei között van, de a magasabb
osztályok oltatták be magukat. Ezt a magasabb osztályt, ezt körülbelül a jobb módúakra
értették. A főorvos asszony azt mondta, hogy ő ilyet nem mondott sehol. De azt hiszem, hogy
köszönetünket kéne kifejezni mindenképpen Kovács Arankának. A második, hogy kaptam
egy választ a múlt testületi ülésen elhangzott Népszínház utca végi közlekedés, életveszély
kérdésemre. Az aljegyző asszonynak nagyon szépen köszönöm, de amit a VIII. kerületi
kapitányság ír, hát, ha finom vagyok, azt mondom, hogy enyhén csúsztatnak. Mert azt írja a
tájékoztatásuk alapján közterületi szolgálatot ellátó állomány megfelelően ellenőrzi a
bejelentésben szereplő villamosmegállókat, és az ott tapasztalt szabálysértések ügyében a
szükséges intézkedéseket lefolytatják. Nem tudom, hogy arra van-e a hivatalnak joga, hogy
megkérdezze, hogy hány olyan esetet büntettek, hogy a záróvonalon átment, nem állt meg a
villamosmegállóban. Mert itt ez az életveszély, nem az, hogy hajléktalan, szerencsétlen ott ül.
Az ellen nagyon fel tudnak lépni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a rendőrség nem teljesen jól
tájékoztatott minket. Ha lehetne valamit azért visszakérdezni tőlük, megköszönöm.
(Köszönöm, hogy fel lesznek festve a jelek, jó lenne, ha a lyukakat is eltüntetnénk.)
Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Köszönöm szépen. Valóban köszönjük a VIII-IX. kerületi ÁNTSZ munkáját. Erről egyébként
az önkormányzat honlapján igyekeztünk tájékoztatni a tisztelt lakosságot is. Mitus képviselő
asszony, parancsoljon.
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Mitus Zsuzsanna
Köszönöm szépen. A hivatalhoz szeretnék fordulni. A decemberi testületi ülésen volt egy
kérdésem az 5 ház építésével kapcsolatban, amire egy választ is kaptam. Én a jegyző asszonyt
kértem írásban, hogy ossza ki a képviselő-testület tagjainak, láthatóan nem történt meg. Az a
kérésem, hogy ez pótlásra kerüljön. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Mindenképpen, köszönjük szépen. Dr. Révész Márta képviselő asszony, parancsoljon.
Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Egy kerületi lakos keresett meg azzal, hogy kérdezzem meg, a Lujza utca
32. kinek a tulajdonában van? Az önkormányzati telek vagy pedig magántulajdonban lévő
telek, mert rendkívül szemetes, a kapuja fel van törve, és újabban ott olajcseréket és
autószereléseket végeznek ismeretlenek. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Rögtön tud válaszolni rá dr. Iván Roland ügyosztályvezető úr, parancsoljon.
Dr. Iván Roland
Köszönöm szépen. Az ingatlan jelenleg még a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdona, de a
Rendőrökért Közalapítványnak egy korábban, 2002-ben kötött adásvételi szerződés,
előszerződés alapján birtokba adtuk. Jelenleg a Rendőrökért Közalapítványnál vannak az
ingatlan kulcsai. Mi is észleltük, illetve mi is kaptunk ilyen bejelentést, és írásba felszólítottuk
őket, hogy szüntessék meg ezeket az illegális tevékenységeket. Bízunk benne, hogy
hamarosan ennek lesz foganatja.
Dr. Kocsis Máté
Mennyire elfogadható a válasz? Köszönjük szépen. Kérdések? Ha nincsenek kérdések, akkor
megköszönöm a tisztelt Képviselő-testület és a hivatal munkáját. Az ülést 15 óra 40 perckor
bezárom. Köszönöm szépen.

Budapest, 2010. január 25.

dr. Xantus Judit
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel / nem felel meg.
Jogi Iroda
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