JEGYZŐKÖNYV
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 7-én 15.00
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában
megtartott 1. rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr.
Ferencz Orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, dr. Kocsis Máté,
Komássy Ákos, Molnár György, Pintér Attila, dr. Révész Márta, Sántha
Péterné, Soós György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár,
Kaiser József
(összesen: 18 képviselő)

valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői
jelenléti ív szerint.
Dr Kocsis Máté
Tisztelettel köszöntöm a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületét, megjelent kedves
vendégeinket, intézmény-, cégvezetőket, a Hivatal valamennyi munkatársát és minden kedves
hölgyet és urat. A Képviselő-testület 2011. évi 1. rendkívüli ülését, mely az SZMSZ 10-12. §ban foglaltak alapján került összehívásra megnyitom. Megkérném a tisztelt hölgyeket és
urakat, hogy a szavazógépeiket legyenek oly szívesek bekapcsolni a létszám megállapítása
végett. Távolmaradását és késését nem jelezte senki. Ekképpen 18-an kell, hogy legyünk és
annyian is vagyunk. Megállapítom, hogy jelen van 18 képviselő. A minősített illetve az
egyszerű szótöbbséghez is 10 egybehangzó szavazat szükséges. Tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait, hogy a következő rendkívüli képviselő-testületi ülés várható időpontja 2011.
július 21-e csütörtök 15 óra. Június 17-ei képviselő-testületi ülésünk alkalmával
elmulasztottam, hogy június 19-én ünnepelte születésnapját Pintér képviselő úr, úgyhogy Isten
éltesse sokáig!
A napirenddel kapcsolatban tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi
előterjesztést az előterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):
5/4 Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat
biztosítására
Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés értelmében tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2
sürgősségi indítvány érkezett – sürgősség iránti kérelemmel - amelyeket az alábbi számokon
javasolnék napirendre venni:
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1/3.
►

Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról, a
szükséges döntések meghozatala
ZÁRT ÜLÉS

6/7.
►

Javaslat gépjárművek beszerzésére és tartós használatba történő
átadására

A Képviselő-testület az SZMSZ 12. §-nak (6) bekezdése értelmében sürgősség kérdésében
vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
287/2011. (VII. 7.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület a sürgősséget elfogadta. Az alábbiakban
módosított napirendi javaslat szavazása következik. Az SZMSZ 18. § (7) bekezdése
értelmében, szintén egyszerű szótöbbséggel határoz a Képviselő-testület. Kérem,
szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
288/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.

Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés,)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

2.

Javaslat a Rév8 Zrt. Igazgatósági tagjának visszahívására, új Igazgatósági tag
megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3.
►

Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról, a szükséges döntések
meghozatala
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
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1.

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2.

A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi

tagjainak üdültetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Corvin Projekttel, város rehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.

Corvin Sétány Program /július-augusztus havi likvid terv és költségvetés módosítás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

KMOP-4.5.2-09-2009-0023 ”Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
1.

Döntések meghozatala a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murányi László – JKKSZ Kft. - ügyvezető

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
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1.

Javaslat az intézményi alapító okiratok módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2.

2011/2012. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok és
álláshelyek számának meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3.

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Józsefvárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és az „Őszirózsa” Gondozó
Szolgálat között
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

4.

Javaslat közalkalmazott áthelyezésére a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ állományából a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék állományába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

5.

Józsefvárosi Önkormányzat által 2011/2012. tanévre nyújtandó tankönyvtámogatás
előirányzat módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

6.

Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

7.

Közoktatási Intézmények részvétele a TÁMOP-3.1.7-11/1 „ Referencia intézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések
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1.

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Közhasznú besorolású szervezet
2010. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

2.

Javaslat a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú besorolású
szervezet megszüntetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3.

Javaslat a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető
munkakörökről szóló 48/2008. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére
(írásbeli előterjesztés,)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – jegyzőt helyettesítő aljegyző

4.

Törvényességi
észrevétel
egyes
anyakönyvi
eseményekhez
kapcsoló
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – jegyzőt helyettesítő aljegyző

5.

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

6.

Javaslat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa által végzett
vizsgálat eredményének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

7.
►

Javaslat gépjárművek beszerzésére és tartós használatba történő átadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Tájékoztatók
1.

Teleki téri piac / Az új piac kivitelezésének költségei
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. Zárt ülés.

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés,)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 289 /2011. (VII.07.)
sz. KT határozatot az 1. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
Napirend 1/2. pontja
Javaslat a Rév8 Zrt. Igazgatósági tagjának visszahívására, új Igazgatósági tag
megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 290/2011.
(VII.07. )sz. KT határozatot a 2. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napirend 1/3. pontja
►

Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról, a szükséges döntések
meghozatala
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 291/2011.
(VII.07. )sz. KT határozatot a 3. számú zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
Nyílt ülés. Kérném a képviselőket, hogy az előterjesztést a hivatal részére visszaadni legyenek
szívesek.

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 2/1. pontja
Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Egy könyvvizsgálói véleményt, illetve egy 1-es és 2-es számú kiegészítést kaptak a tisztelt
képviselők pótkézbesítéssel. Az előterjesztést bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés
nincs az előterjesztő részéről. Megnyitom a vitát és megadom a szót Egry Attila
alpolgármester úrnak.
Egry Attila
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Egy rövid kiegészítést tennék csak az előterjesztéshez.
Nagyon nagy volumenű az előterjesztés. Nem biztos, hogy teljesen egyértelmű mindenkinek,
aki olvassa, hogy ezzel az előterjesztéssel elértük azt, hogy az Önkormányzat
költségvetésében nincsen hiány. Tehát az a hiány, amellyel még februárban elfogadtuk a
költségvetést az 1,6 milliárd forint, az a mai napra eltűnt a költségvetésből. Amit hiányként
említ az előterjesztés, az mind hitellel fedezett fejlesztésre fordítandó összegeket jelent. Én
úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos pillanata az Önkormányzatnak, hiszen elértük azt,
hogy a féléves beszámoló elkészítésére ezt a hiányt ki tudtuk emelni a költségvetésből.
Bármikor, mikor nekünk ezzel a dokumentummal majd be kell mutatkozni, akkor azt tudjuk
mondani, hogy az Önkormányzat minden szempontból - működési és fejlesztési szempontból
is - egyensúlyos, a gazdálkodása stabil, likviditása rendben van. Ez a hosszú előterjesztés
erről szól. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
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Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. A 2 pontból álló
határozat elfogadásához szerintem nem egyszerű, hanem minősített szótöbbség szükséges.
Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
292/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
1./ a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2011. július 1. napjától 5 éves időtartamra a BKS
Research Kft. kötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat intézmény működéséhez
szükséges gép-műszer beszerzésekre fordítsa.
2./ felkéri a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a következő évek költségvetés
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester, költségvetési szerv igazgatója
Határidő: 1. pont azonnal,
2. pont 2012. évtől - 2016. költségvetés elfogadása
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta. Rendeletet alkotunk, a 2-es számú
kiegészítésben kiküldött 4 §-ból álló rendelet elfogadásához szintén minősített többség
szükséges. Kérem, szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
36/2011.
(VII.08.)
SZ.
RENDELETÉT
AZ
ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
9/2011. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 2/2. pontja
A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi
tagjainak üdültetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom.
Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. A 6 pontból álló határozat elfogadásához
minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
293/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. egyetért azzal, hogy Józsefváros érdekében kiemelkedő munkát végző rendőrök számára,
összesen 34 fő részére 2011. augusztus 12-14., valamint 2011. augusztus 25-28. közötti
időszakban az Önkormányzat térítésmentesen üdültetést biztosítson az Önkormányzat
káptalanfüredi üdülőjében.
2. felkéri a polgármestert, hogy kérjen javaslatot a VIII. kerületi Rendőrkapitánytól – a
határozat 1. pontjában foglaltak figyelembevételével – a rendőrök névsorára vonatkozóan.
3. a rendőrök fogadásával, az üdültetés lebonyolításával a Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg.
4. az üdültetés költsége 252.960.-Ft, melynek fedezeteként a polgármesteri keretet jelöli meg
és ezért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalék - polgármesteri saját felhasználású keret – előirányzatát 253 e Ft-tal
csökkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzat
253 e Ft-tal megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző
állományi tagjainak térítésmentes üdültetése címén.
5. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. évi támogatási szerződésének módosítására, valamint aláírására a fenti pontok
figyelembevételével.
6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

1., 2., 4., 6. pont: polgármester
3., 5., pont: Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője
1.- 5. pontban foglaltak: azonnal
6. pontban foglaltak: az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.

3. Corvin Projekttel, város rehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
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Napirend 3/1. pontja
Corvin Sétány Program /július-augusztus havi likvid terv és költségvetés módosítás
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

Dr. Kocsis Máté
Nincs szóbeli kiegészítés. Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. Napirend
vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. A 2 pontból álló
határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
294/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. július, augusztus havi likviditási tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.

a.) az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 címen belül a Corvin
Sétány Program Ütemektől független fea. KKP közterület-közmű program felújítási
előirányzatát 45 000 e Ft-tal megemeli.
b.) az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 címen belül a Corvin
Sétány Program ZInt2 – LPÖ bérleti jogviszony megváltása felhalmozásra átadott
pénzeszköz előirányzatát 45 000 e Ft-tal csökkenti.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása.

Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.
Napirend 3/2. pontja
KMOP-4.5.2-09-2009-0023 ”Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés
módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Dr. Kocsis Máté

Szóbeli kiegészítés nincs. Az illetékes bizottság megtárgyalta. Napirend vitáját megnyitom.
Kérdések, hozzászólások. Vitát lezárom. A 4 pontból álló határozat elfogadása egyszerű
többség igényel. Kérem, szavazzanak.

9

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
295/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú „Bölcsődeépítés Józsefvárosban”
projekt fizikai megvalósításának határidejét 2012. március 01-re kéri módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító
számú projekt támogatási szerződésének módosított 1., 2., 10. és 11. sz. mellékletét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. pontja alapján állítsa össze a támogatási
szerződés módosítás iránti kérelmet és nyújtsa be a VÁTI Nonprofit Kft-nek.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 08.
4. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés kérelmének benyújtására és a projekt
lefolytatásához szükséges minden dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződésben vállalt feladatok ellátásáig
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület.

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
Napirend 4/1. pontja
Döntések meghozatala a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murányi László – JKKSZ Kft. ügyvezető
Dr. Kocsis Máté

Murányi úr nincs jelen, de Szkladányi Sándor úr jelen van a Kft. részéről. Az illetékes
bizottság megtárgyalta. Kérdezem az előterjesztő képviseletében Szkladányi Sándort, hogy
van–e szóbeli kiegészítése? Nincs szóbeli kiegészítése. Napirend vitáját megnyitom.
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak.
Molnár György
Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen már volt néhány kérdésem, amire választ kaptam, és
maga az előterjesztés az rendben van és támogatjuk. Viszont van egy olyan eleme, ami
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tulajdonképpen nem közvetlenül a Közhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatos, de az
előterjesztés szót ejt róla. Itt szeretnék egy csatlakozó, egy olyan kiegészítő határozatot tenni,
ami nem a végelszámolással foglalkozik közvetlenül. Ugye kiderül az előterjesztésből, hogy
az a kiváló gyakorlat - ami előtte folyt, hogy hajléktalan takarítókkal kötöttünk szerződést - ez
forrás hiányában megszűnt. És ez egy olyan szerződés, ami nem lesz - legalábbis az ügyek
jelenlegi állása mellett - nem lesz újra megkötve. Ez a gyakorlat pedig bevált és hasznos volt.
Itt újra és újra a közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatos problémák merülnek fel, de azok
a gondok, amelyek nem egyszer merülnek fel és most látjuk, hogy nem nagyon sikerült; a
közfoglalkoztatásnak a jobbá tétele. Én azt szeretném javasolni, hogy kérjük meg a
polgármestert, vizsgálja meg a lehetőséget és tegyen arról előterjesztést, hogy ezt a korábbi
gyakorlatot - tehát a hajléktalanok közfoglalkoztatás keretében történő közterület takarítási
szolgáltatását - hogyan lehetne felújítani.
Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Egry Attila alpolgármester úrnak.
Egry Attila
Köszönöm a szót, Polgármester úr. A forráshiánnyal kapcsolatban annyit szeretnék
megjegyezni, hogy a forrás azért fogy el, mert maga a cég is elfogy. Tehát június 30-ával
megszűnik a cég, így abban a cégben levő forrás is megszűnik. Mi tegnap megvizsgáltuk a
Teleki téri piac - mint költségvetési szerv, Városüzemeltetési Szolgálat új néven költségvetési helyzetét, és ott látszódik, hogy személyi soron van olyan pluszforrás, amiből ez
a program folytatható, ha erre szükség van. De itt mégis az lenne a szerencsés, hogyha a
tavalyi évi gyakorlatot tudnánk követni. Azaz a közcélú, közhasznú foglalkoztatás keretében
tudnánk ezeket az embereket munkához juttatni. Ez jót tenne a programnak is, és jót tenne a
költségvetésünknek is. Amennyiben ez a program nem változik és a jelenlegi kondíciókkal
működik tovább – tehát, hogy csak 3 hónapra lehet foglalkoztatni és csak 4 órában, amely
igazából nem megszervezhető hatékonyan, még ebben a munka tekintetében sem – akkor
vissza fogunk térni ahhoz a gyakorlathoz a Városüzemeltetési Szolgálat keretében, hogy
megbízási szerződéssel foglalkoztassunk embereket takarítás céljából. Most itt még egy pici
türelmet szeretnék kérni. Beszéltem a cégvezetővel, ő azt kérte, hogy ebben a hónapban hadd
lássa át teljes egészében a költségvetési keretét, az emberállományt és a működést. Ez azt
jelenti, hogy augusztustól ez a helyzet biztosan rendeződni fog. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak.
Molnár György
Köszönöm szépen a választ. Örülök annak, hogy ezek szerint egyetértünk az alpolgármester
úrral abban, hogy a közfoglalkoztatásnak ez a jelenlegi szabályozása - ez finoman fogalmazva
nem megfelelő - erősen téves irányba visz. Én bízom benne, hogy sikerül a helyi tapasztalatok
alapján a Polgármester úrnak befolyásolnia a törvénykezési gyakorlatot is ebben a
vonatkozásban. Azt gondolom, hogy ez fontos feladat volna. És akkor az alpolgármester úr
válasza alapján, ha jól értem, akkor erre a javaslatra nyitott. Hogy csak az időpontot tekintve,
akkor ezt szeptemberre mondjuk, lehetne. Ha jól értem, akkor ehhez szükség van valamilyen
testületi döntésre - nem biztos, de ha jól értem, akkor igen - vagy bizottságira. Én szeretnék,
egy határidőt javasolni erre, hogy a Képviselő-testület térjen vissza a kérdésre szeptemberi
első ülésén.
Dr. Kocsis Máté
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Megadom a szót, Egry Attila alpolgármester úrnak.
Egry Attila
Akképpen tudok válaszolni a feltett kérdésre, hogy most a nyári szünet közbeszól, és a
következő két hét múlvai testület az már nagyon rövid idő ahhoz, hogy ezt pontosan
kimunkáljuk, hogy a szeptemberi első ülésén - és akkor ezt tudom ajánlani, vagy mondani –
az első testületi ülésre behozzuk ezt a javaslatot, ami rendezi ezt a kérdéskört.
Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik, további kérdések, hozzászólások. Szeretném kérdezni Molnár
képviselő úrtól, hogy a javaslatát a határozati javaslat sorba is illesszük–e, vagy a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve elegendő tanúbizonyságot ad az utókor számára? Mert nincs
akadálya!
Molnár György
Köszönöm, ez így elegendő. Nem szükséges, mert ez egy más témájú. Tehát én nem
ragaszkodom ahhoz, hogy ez határozat legyen. Számomra az, hogy én kaptam egy ígéretet,
belekerül a jegyzőkönyvbe, ez teljesen kielégítő.
Dr. Kocsis Máté
Köszönjük szépen. Napirend vitája zajlik, kérdések, hozzászólások. Amennyiben ilyen nincs,
a napirend vitáját lezárom. Az alpontokkal együtt a 5 pontból álló határozat elfogadásához
minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
296/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. (JKKSZ Kft.) egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt,
hogy:
1. Tudomásul veszi a JKKSZ Kft-nek a 234/2011. (V.19.) számú képviselő-testületi
határozattal kapcsolatban meghozott intézkedéseit és jóváhagyja az előterjesztés 1., 3., 4., 5.,
6., 8. számú mellékleteit e határozatban foglaltak alapján.
2.1. Engedélyezi a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. [végelszámolásának elrendelése után képviseletében
a NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság 01-09-705825; székhelye: 1139 Budapest, Váci út 87. végelszámoló személyében
felelős végelszámoló Szkladányi Sándor] és a Teleki téri piac önkormányzati intézmény
[2011. július 1-jétől új elnevezése Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat] (székhelye: 1086
Budapest, VIII. ker. Teleki László tér 1-10., képviselője: Murányi László), mint átvevő között
- az 5. számú mellékletben felsorolt - köztisztasági feladatok ellátását biztosító eszközök
térítésmentes átadásáról megállapodás aláírására kerüljön sor a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Az átadásra kerülő eszközök értékét aktualizálni kell, és az aktualizált értéket kell
szerepeltetni a megállapodás mellékletében.
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2.2. Amennyiben a 2.1. pont szerinti bármely eszköz átadásról a megállapodás további
előkészítése során a felek között vita jelentkezne – a megállapodás végleges szövegének
elfogadására, továbbá az átadásra kerülő eszközök aktualizált értékének elfogadására
felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot.
3.1. Engedélyezi a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. [végelszámolásának elrendelése után képviseletében
a NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság 01-09-705825; székhelye: 1139 Budapest, Váci út 87. végelszámoló személyében
felelős végelszámoló Szkladányi Sándor] a Józsefvárosi Közterület-felügyelet (székhelye:
1084 Budapest, Német u. 17-19., képviselője: Biál Csaba), mint átvevő között - az 5. számú
mellékletben felsorolt - közrend, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását biztosító
eszközök térítésmentes átadásáról megállapodás aláírására kerüljön sor a 4. számú melléklet
szerinti tartalommal.
Az átadásra kerülő eszközök értékét aktualizálni kell, és az aktualizált értéket kell
szerepeltetni a megállapodás mellékletében.
3.2. Amennyiben a 3.1. ponti szerinti bármely eszköz átadásról a megállapodás további
előkészítése során a felek között vita jelentkezne – a megállapodás végleges szövegének
elfogadására, továbbá az átadásra kerülő eszközök aktualizált értékének elfogadására
felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot.
4. Elfogadja a 8. sz. melléklet alapján a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat kösse meg a mellékletben szereplő szerződéseket.
5. a 234/2011.(V.19.) sz. határozatának 13. pontját kiegészíti az alábbiakkal:
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet a
távfelügyeleti rendszer működtetésében a jogszabályi korlátok miatt teljesítési segédként
működik közre.
Felelős:
Határidő:

polgármester, és a
2-5 pontok esetén a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője,
Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője, JKKSZ végelszámolója,
1. és 5. pont esetén 2011. július 7.
2-4. pontok esetén folyamatos, legkésőbb 2011. július 31.

Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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5.

Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat az intézményi alapító okiratok módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőnek nincsen szóbeli kiegészítése. A bizottság megtárgyalta a javaslatot.
Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Amennyiben ilyen nincs, a napirend
vitáját lezárom. A 4 pontból álló határozat minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
297/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú mellékletét képező:
a) Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
b) „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat,
c) Deák Diák Általános Iskola,
d) Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó,
e) Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
alapító okiratának módosító okiratát
2. elfogadja a határozat 6., 7., 8., 9. és 10. számú mellékletét képező:
a) Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
b) „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat,
c) Deák Diák Általános Iskola,
d) Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó,
e) Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-2. pontjában elfogadott, 2011. július 15. napján
hatályba lépő módosító és alapító okiratok aláírására.
4. a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratát az államháztartási szakfeladatok
rendjére vonatkozó jogszabályi módosításoknak történő megfelelős céljából, az intézmény
átszervezését érintő döntéssel egyidejűleg módosítja.
Felelős: 1-4. pont: polgármester
Határidő: 1-3. pont: 2011. július 15.
4. pont: 2011. november 30.
A 297/2011. (VII. 07.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1/1-10. számú
melléklete tartalmazza.
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
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Napirend 5/2. pontja
2011/2012. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok és
álláshelyek számának meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
Dr. Kocsis Máté

Nincs szóbeli kiegészítés az előterjesztő részéről. Az előterjesztést bizottságok megtárgyalták.
Napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Komássy Ákos képviselő úrnak.
Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület az előkészítés,
szakmailag elég alaposan előkészített benyomást kelt, és ennek megfelelően, értelemszerűen
támogatni fogjuk. Azért kértem szót, mert ugyanakkor két olyan jelenség van, amivel
foglalkoznunk kell – úgy érzem - a kerületi oktatás kérdésében. Az egyik az, hogy ezzel
párhuzamosan csak bizottsági szinten tárgyaltuk, ezért mindannyiunk számára egy fontos
információ, hogy az országos kompetenciamérésből, ugye kerületi eredmény bontásából, elég
rémisztő adatok derülnek ki. Tudom, hogy a kompetenciamérés módszertanával kapcsolatban
vannak viták, de ettől függetlenül sajnos azt kellett megállapítani, hogy a diákjaink
nagyságilag 50 %-a nem üti meg az alapszintjét a kompetenciamérésnek. Ez azért nagyon
elkeserítő. A másik, hogy ami az óvodai, bocsánat iskolai osztályok számához kapcsolódik,
ugye egyértelműen látszik, alapos tervezéssel együtt is, hogy két iskolánk van kritikus
állapotban. És az a kérdésem, hogy milyen krízis kezelési elképzelése van a Polgármester
úrnak, illetve a vezetésnek erre. Az egyik a Lakatos Menyhért, azt tudjuk jól, ott volt egy meg
nem valósult kísérletünk arra, hogy más konstrukcióban működjön ezen túl. És ugyan Soós
képviselő úr bizottsági ülésen megnyugtatott, hogy a Práter dinamikusan fejlődik, de hát azért
– hogy mondjam - a Práter suli szomszédjaként is úgy látom, hogy a számok azok elég
kiábrándítóan azt mutatják, hogy bizony ott is folyamatos diák vesztés van. Milyen
elképzelésünk van arra, hogy ne legyen belőle második krízis iskola a kerületben? Köszönöm
szépen.

Dr. Kocsis Máté
Megadom a szót Sántha Péterné alpolgármester asszonynak. Parancsoljon.
Sántha Péterné
Köszönöm a szót, Polgármester úr. Én a képviselő úr kérdésének első felére szeretnék
válaszolni. Miután a kompetenciamérés sokkal bonyolultabb, mint ahogy a kívülállók néhány
oldalas kimutatásból látják, ezért arra készülünk, hogy a nyári szünet vége után, egy igazgatói
összejövetelt fogunk összehívni, ahová nagy szeretettel meghívjuk a Képviselő-testületet és
más érdeklődőt is. Egy közös beszélgetésben világosabbá válik mindannyiunk számára, hogy
ők ezt hogyan élik át, hogyan készülnek rá, hogyan fejleszthető, hogyan javítható az
eredmény. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik, kérdések, hozzászólások. A napirend vitáját lezárom. A 6 pontból álló
határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
298/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre vonatkozóan, a 2011/2012. tanévre az alábbiakról rendelkezik:
1. az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok létszámának
kialakításánál a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének
I. részét és II./3. pontját tekinti irányadónak.
A 2011/2012. tanévben indítható osztályok, csoportok száma:
Vajda
Péter
Deák
Losonci Németh
Molnár
Práter
Ének- Kerület
Diák Lakatos
Téri
László
Ferenc
Évfolya
Általán
JEGYM zenei
i
Általán Menyhé Általán Általán
Általán
m
os
KÁI
Általán összese
os
rt ÁMK
os
os
os
Iskola
os és
n
Iskola
Iskola Iskola
Iskola
Sportisk
ola
1.
2
1
4
2
1
3
1
3
17
2.
2
1
4
2
1
3
1
3
17
3.
2
1
4
2
1
2
1
3
16
4.
2
1
4
2
1
3
1
3
17
5.
2
1
4
2
1
3
1
2
16
6.
2
1
3
2
2
3
1
3
17
7.
2
1
4
2
2
3
1
2
17
8.
2
1
4
2
2
3
1
3
18
összese
16
8
31
16
11
23
8
22
135
n
9.
1
1
10.
1
1
11.
1
1
12.
1
1
összese
4
139
n
Esti
tagozat
7.
1
1
8.
1
1
összese
2
141
n
9.
1
1
10.
2
2
11.
1
1
12.
1
1
összese
5
146
n
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napköz
is
csoport
ok
osztály
ok,
csoport
ok
összese
n

12

4

17

12

6

15

8

15

89

28

23

48

28

17

38

16

37

235

Óvoda megnevezése
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda
Kerületi összesen

2.

Csoportok száma
8
5
4
4
4
4
5
5
4
7
6
4
6
66

a pedagógus álláshelyeket az alábbiak szerint módosítja:
Pedagógus álláshelyek
változása

Intézmény neve

Változ
ás

2010/2011.
2011.09.01. 2011.11.01. 2011.12.20.
tanév
Lakatos Menyhért
Józsefvárosi ÁMK
Losonci Téri Általános
Iskola
Németh László
Általános Iskola
Práter Általános Iskola
Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

17

39

37

-

-

-2

67

69

-

-

+2

44

43

-

-

-1

30

29

60

60

-1
59

58

-2

Vajda Péter Ének-zenei
Általános és
Sportiskola
összesen

52

53

-

-

+1
-3

3.

napközis csoport akkor indítható a 2011/2012. tanévben, ha a csoport létszáma eléri
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I.
részében meghatározott átlaglétszámokat.

4.

2011. szeptember 1. napjával az
közalkalmazotti álláshelyet módosítja:

Intézmény neve
Losonci Téri Általános Iskola

alábbi

nevelő-oktató

munkát

segítő

Nevelő-oktató munkát
segítő közalkalmazotti Változá
álláshelyek változása
s
2010.01.01. 2011.09.01
3,5

összesen

4,5

+1
+1

5.

felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyek változásából adódó költségelvonásokat,
illetve többletköltség igényt méresse fel és terjessze be a Képviselő-testület 2011.
szeptember 15-i ülésére.

6.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál az
intézmények engedélyezett álláshely változását vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-4. pont esetén: 2011. szeptember 1.
5. pont esetén: 2011. szeptember 15.
6. pont esetén: a költségvetés következő módosítása.
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 5/3. pontja
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Józsefvárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és az „ Őszirózsa ” Gondozó
Szolgálat között
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
18

Szóbeli kiegészítés nincsen. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Napirend vitáját
megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A napirend vitáját lezárom. A 2 pontból álló határozat
elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
299/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület, mint irányító szerv úgy dönt, hogy
1. jóváhagyja a gazdasági szervezettel rendelkező Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ és a gazdasági szervezettel nem rendelkező „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat, és a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék között - gazdasági-pénzügyi feladatok ellátására megkötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
2. felkéri a polgármestert - az irányító szerv képviselőjeként - a határozat 1. pontjában
jóváhagyott megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 7.
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.
Napirend 5/4. pontja
Javaslat közalkalmazott áthelyezésére a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ állományából a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék állományába
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs. A bizottságok megtárgyalták. Napirend vitáját megnyitom.
Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 7 pontból álló határozat elfogadásához egyszerű
szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
300/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett közalkalmazotti
létszámát 1 fő közalkalmazotti álláshely – technikai – megszüntetésével 76 főről 75 főre
csökkenti 2011. augusztus 01. napjával.

19

2. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett közalkalmazotti létszámát 1 fő
közalkalmazotti álláshely – technikai – létrehozásával 132 főről 133 főre emeli 2011.
augusztus 01. napjától.
3. a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszközállományából
(vagyonleltárárából) a DCG-437 forgalmi rendszámú gépjárművet 2011. augusztus 01.
napjával térítésmentesen átadja.
4. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tárgyi eszközállományába (vagyonleltárárába) a DCG437 forgalmi rendszámú gépjárművet 2011. augusztus 01. napjától térítésmentesen átveszi.
5. a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. évi költségvetését a határozat
1-3. pontjaiban foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja:
- kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát
404,4 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatán belül a cafeteria előirányzatát 62,0 e Ft-tal
csökkenti,
- kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,2 e Ft-tal csökkenti,
- kiadási dologi előirányzatán belül a hajtó- és kenőanyag előirányzatát 290,8 e Ft-tal, a jármű
karbantartás előirányzatát 156,2 e Ft-tal, a kötelező gépkocsi biztosítás díj előirányzatát 17,3 e
Ft-tal, a SZJA befizetés előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti,
- bevételi önkormányzati támogatás előirányzatát 1.050,8 e Ft-tal csökkenti.
6. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2011. évi költségvetését a határozat 2- 4. pontjaiban
foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja:
- kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát
404,4 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatán belül a cafeteria előirányzatát 62,0 e Ft-tal
megemeli,
- kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,2 e Ft-tal megemeli,
- kiadási dologi előirányzatán belül a hajtó- és kenőanyag előirányzatát 290,8 e Ft-tal, a jármű
karbantartás előirányzatát 156,2 e Ft-tal, a kötelező gépkocsi biztosítás díj előirányzatát 17,3 e
Ft-tal, a SZJA befizetés előirányzatát 11,7 e Ft-tal megemeli,
- bevételi önkormányzati támogatás előirányzatát 1.050,8 e Ft-tal megemeli.
7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének soron következő módosításánál, valamint a következő évek
költségvetéseinek tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: 1-2., 5-7. pontok esetén polgármester,
3-4. pont esetén a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője,
Határidő: 1-6 pontok estében: 2011. július 07.
7. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása,
és a következő évek költségvetésének tervezése.
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.
Napirend 5/5. pontja
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Józsefvárosi Önkormányzat által 2011/2012. tanévre nyújtandó tankönyvtámogatás
előirányzat módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Napirend vitáját
megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 2 pontból álló határozat
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
301/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 címen belül
•
•

a táboroztatás előirányzatát 405.869.- Ft-tal csökkenti.
a tankönyv – támogatás előirányzatát 405.869.- Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. 07.07.
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.
Napirend 5/6. pontja
Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről. Egy csere mellékletet kaptak a tisztelt
képviselők, helyszíni kiosztással. Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták.
Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Dr. Révész Márta képviselő
asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon.
Dr. Révész Márta
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Köszönöm szépen a szót. Nekem egy megjegyzésem és egy javaslatom van. A megjegyzés
arra vonatkozik, hogy tavaly a gyermekétkeztetés ugyanilyen létszámmal a teljes étkeztetés,
gyermekétkeztetés teljes költségét meg tudtuk igényelni a központi költségvetéstől, most
váratlanul és előre nem tervezhető módon, ennek fele legalább az önkormányzatot terheli. Ez
volt idáig a megjegyzés. A csere mellékletként a támogatási szerződésnél, azt szeretném
javasolni, hogy kerüljön bele a támogatási szerződésbe az is, hogy összesen hány adag étel
kiosztását vállalja, vagy mennyire kötjük a támogatási szerződést. Itt most arról van csak szó,
hogy 50 munkanapon keresztül. És miután nyilván a gyerekszám rendszeresen változik
közben - ha kell, én kiszámolom, ez 5600, mert az előterjesztés alapján ez annyi – tehát
naponta itt 112 gyerek enne itt. Számomra megnyugtató lenne, hogyha ez belekerülne.
Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Előterjesztő alpolgármester asszonyt kérdezem, hogy befogadja-e a javaslatot, amely egy
számológépet igényel?
Sántha Péterné
Köszönöm Polgármester úr a szót. Igen, befogadom a javaslatot.
Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. A napirendi vita lefolytatása alatt, kérném ennek a pontos számszerűsítését az
ügyosztályvezető asszony részéről, és annak megjelölését, hogy melyik pontba kerüljön be.
Bocsánat, a támogatási szerződés, melyik pontjába kerüljön be. Megadom a szót Jakabfy
Tamás képviselő úrnak.
Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Ebben az előterjesztésben - bár nyilván egyetértek, és meg fogom szavazni,
ezért azt szeretném megkérdezni, hogy - szerepel a határozati pontban egy olyan rész, amely
egyéb gyermekvédelmi célokból vesz el költségvetést, tehát fedezetet. Azt szeretném
kérdezni, hogy ennek várhatóan milyen következményei lesznek azokban a
feladatellátásokban a második félévben? Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Képviselő úr, ha feltenné újra a kérdését! Elnézését kérjük.
Jakabfy Tamás
Egyéb gyermekvédelmi sorokról vesz el költségvetést a határozati javaslat, és hogy ezeken az
egyéb sorokhoz tartozó feladatok ellátásában lesznek-e következmények, vagy milyen
következmények lesznek? Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadom a szót Dr. Mészár Erika jegyzőt helyettesítő aljegyző asszonynak.
Dr. Mészár Erika
Köszönöm a szót Polgármester úr. Nem fogja veszélyeztetni az egyéb gyermekvédelmi
ellátásokat ez az átcsoportosítás. Ott egy picit magasan lett tervezve, de áttekintette az iroda,
hogy a jelenlegi irányzattal hogy áll, és rendben lesz ebben a költségvetési évben. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
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Kérdezem a tisztelt hivatal munkatársait, tisztelt hivatal kedves munkatársait, hogy a
támogatási szerződés hányas pontjába kerül bele a képviselő asszony által 5600-nak titulált
adag étel, és mi az a pontos szám? A támogatási szerződés, melyet csere mellékletként kaptak
meg a tisztelt képviselők, ennek a 2-es pontjába kerülne be a képviselő asszony javaslata. A
hivatal éppen arra az eredményre jutott, mint a képviselő asszony. Tehát úgy szólna a 2-es
pont, „A támogatott vállalja, hogy a támogatást 2011. június 20-a napjától 2011. augusztus 26a napjáig, összesen 50 munkanapon keresztül.. - 5600 adag erejéig, én ezt így nem írnám bele,
egy támogatás…5600 ételben nagy erő van, de nem... – összesen 50 munkanapon keresztül
5600 adag, étel, szociális nyári és gyermekétkeztetés költségeire fordítja.” Fussunk neki még
egyszer! Az előterjesztés végén, a 2. fekete pöttyöcske mellett megtalálható ez a mondat, amit
illene átemelnünk a támogatási szerződésbe, hiszen itt kerek-perec meg van fogalmazva.
Tehát a támogatási szerződés 2-es pontja úgy hangozna, hogy: „A támogatott vállalja, hogy a
támogatást 2011. június 20-a napjától 2011. augusztus 26-a napjáig terjedő időszakban 50
munkanapon keresztül 112 fő gyermek részére 5600 adag ételt biztosít.” Kérdezem a
képviselő asszonyt, hogy ez így megfelelő-e? Napirend vitája zajlik. Kérdések,
hozzászólások. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy a támogatási szerződés módosítását az
előbb ismertetett módon befogadja-e? Alpolgármesteré a szó. Parancsoljon.
Sántha Péterné
Köszönöm a szót. Igen, befogadom.
Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Napirend vitája lezárva. Az imént módosított, támogatási szerződés tekintetében
módosított előterjesztés szavazása következik. A 10 pontból álló határozat elfogadásához
minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
302/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. 2011. június 20-tól 2011. augusztus 31-e napjáig terjedő időszakban a Józsefvárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 53 munkanapon keresztül naponta 142 fő
gyermek, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 50 munkanapon keresztül
112 fő gyermek nyári szociális étkeztetését biztosítja.
2. a szociális nyári gyermekétkeztetés központi állami támogatás önrészére 2.296.500 Ftot biztosít.
3. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi,
szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a táboroztatás előirányzatát 938,0
e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás
- működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
4. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi,
szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás előirányzatát 1.358,5 eFt-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108
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cím felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.
5. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi,
önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát
3.907.200.- Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi
támogatás - működés – előirányzatát 631.500- Ft-tal, a 11804 cím működésre átadott
pénzeszköz előirányzatát 2.072.000 .- Ft-tal, valamint a 11107-01 cím működési
általános és céltartalék előirányzatát 1.203.700.-Ft-tal megemeli szociális nyári
étkeztetés címén.
6. a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti
szervi támogatás - működés – előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát
2.928.000.- Ft-tal megemeli szociális nyári étkeztetés címén.
7. a 2., az 5. és a 6. pontokban meghatározott feladat ellátásáról és a támogatás összegéről
a határozatban nevezett szervek kötelesek beszámolni, és jogszabályban
meghatározottak szerint elszámolni.
8. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. köteles együttműködni a nyári
étkeztetés lebonyolítása során a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal.
9. felhatalmazza a polgármestert a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-vel
kötendő előterjesztés mellékletét képező 2.072.000 Ft összegű támogatási szerződés
aláírására.
10. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1-6., 9-10. pontok esetében: polgármester
2., 7-8. pontok esetében: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Határidő:
1-6., 9. pontok esetében: 2011. július 7.
7. pont esetében: 2011.szeptember 10.
8. pont esetében: 2011. augusztus 31.
10. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 5/7. pontja
Közoktatási Intézmények részvétele a TÁMOP-3.1.7-11/1 „ Referenciaintézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
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Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről. Az előterjesztést az illetékes bizottság
megtárgyalta. Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 3
pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
303/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elviekben támogatja a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, a Losonci Téri
Általános Iskola, a Deák Diák Általános Iskola és a Katica Bölcsőde és Napközi
Otthonos Óvoda részvételét – az intézmények részéről a program ötéves
fenntartásának vállalásával - a TÁMOP-3.1.7-11/1 „Referencia-intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton azzal, hogy a programra és
annak fenntartására anyagi támogatást nem nyújt. A fenntartás költségeit a szolgáltatás
értékesítéséből kell fedezni.
2. felkéri a polgármestert a Fenntartói nyilatkozatok aláírására.
3. felkéri a polgármestert, hogy a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda és a
Losonci Téri Általános Iskola alapító okiratának módosítását - a pályázatban vállalt
szolgáltatás vállalkozási tevékenység az intézmények részéről - terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében 2011. július 7.,
3. pont esetében a támogatási szerződés aláírását követően
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.

6. Egyéb előterjesztések
Napirend 6/1. pontja
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Közhasznú besorolású szervezet
2010. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtárgyalta, részemről szóbeli kiegészítés nincsen. A napirend vitáját
megnyitom, kérdések, hozzászólások. Megadom a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak,
parancsoljon.
Jakabfy Tamás
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Csak azt szeretném kérdezni, hogy könyvvizsgálói jelentés meg volt említve, hogy nincsen
hozzá mellékelve, és hogy egyébként ez készül-e és hogy szükséges-e hozzá. Köszönöm
szépen.
Dr. Kocsis Máté
A Hivatal álláspontja szerint nem készült és nem szükséges hozzá könyvvizsgálói jelentés.
Napirend vitája zajlik, kérdések, hozzászólások. Napirend vitáját lezárom, a 2 pontból álló
határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
304/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott 2010. évi
közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és a
közhasznúsági jelentését elfogadja.
2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott dokumentumoknak
a www.jozsefvaros.hu honlapon történő közzétételéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Kocsis Máté
18, igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 6/2. pontja
Javaslat a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú besorolású
szervezet megszüntetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottságok megtárgyalták, szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját
megnyitom, kérdések, hozzászólások. Megadom a szót dr. Révész Márta képviselő
asszonynak, parancsoljon.
Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Részben szeretném megismételni azt, amit a Karácsony Sándor Alapítvány
előző, akkor majdnem bekövetkezett megszüntetésekor elmondtam, tehát én azt gondolom,
hogy az Önkormányzat számára értéket jelent egy olyan alapítvány, amely több mint 3 éves,
mindenféle előnyökkel jár az, ha egy ilyen alapítvánnyal rendelkezünk. Az Alapítvány most
jutott arra a pontra, hogy az összes számlát megtalálták, az összes papírt megtalálták, az
összes jelentést meg tudták csinálni, nem volt könnyű munka. Tehát most kezdődhetne az a
munka, aminek következtében már láthatóvá válik az, hogy ez az Alapítvány valamit tud is
csinálni. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Családsegítő Szolgálat fogja átvenni a
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tevékenységeit, a Családsegítő Szolgálat vezetője azt mondja, hogy ő ezeket a
tevékenységeket nem veheti át, mert az alapító okiratában neki ez nem feladata. A másik,
elhangzott az is - nem tudok mást mondani, lehet, hogy ez zuhanyhíradó és akkor elnézést -,
hogy a kuratórium nem elég hatékonyan működik és ugyanakkor a kuratóriumi tagok nem
cserélhetők le. Én azt gondolom, hogy a kuratórium, ha szükséges, akár egyben lemond és új
kuratóriumot lehet felállítani helyettük, mert én azt tapasztaltam, hogy akik ebben dolgoznak,
azok azt szeretnék, ha ez a kuratórium jól működne, tehát ha bárki úgy gondolja, hogy ezt
jobban tudja más csinálni, akkor át fogják adni a helyüket, én ezt gondolom. Ezért szeretném
megfontolásra ajánlani, hogy az Alapítvány ne szűnjék meg. Arra is lenne mód, hogy valahol
helyet kapjon, egy asztalt meg egy telefont esetleg a kuratórium elnöke, tehát hogy ez is
megoldható lenne, de én sajnálnám, hogy ha ezt a lehetőséget kiadnánk a kezünkből.
Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslatot tennék a napirendi pont napirendről való lekerülésére. Kérem,
szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
305/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát a „Javaslat
a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú besorolású szervezet
megszüntetésére” című előterjesztés napirendről való levételére.
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető
munkakörökről szóló 48/2008. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére
(írásbeli előterjesztés,)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről. Az illetékes bizottság megtárgyalta.
Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. Rendeletet
alkotunk, a 2 §-ból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
37/2011.
(VII.11.)
SZ.
RENDELETÉT
A
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POLGÁRMESTERI HIVATALBAN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
NÉLKÜL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖKRŐL SZÓLÓ 48/2008. (IX.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta.
Napirend 6/4. pontja
Törvényességi észrevétel egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsoló többletszolgáltatásért
fizetendő díjakról szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté

Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részéről. A bizottság megtárgyalta. Napirend vitáját
megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 2 pontból álló határozat
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
306/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-473/1/2011. számon küldött, az egyes
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 12/2011.
(II.21.) önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételét elfogadja.
2. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát, valamint az 1. pont szerinti
önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendeletet továbbítsa a Budapest Főváros
Kormányhivatala felé.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén azonnal
2. pont esetén az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően azonnal
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta. Rendeletalkotás következik. A 6 §-ból
álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/2011. (VII.11.) SZ. RENDELETÉT AZ EGYES
ANYAKÖNYVI
ESEMÉNYEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 12/2011. (II.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta
Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság megtárgyalta. Napirend vitáját megnyitom. Kérdések,
hozzászólások. Megadom a szót Molnár György képviselő úrnak. Parancsoljon.
Molnár György
Köszönöm szépen. Az első megjegyzésem - amit tulajdonképpen az előző napirendi pontnál is
megtettem volna, csak nem akartam kétszer – egy picit komikusak ezek a pontosítások a
Kormányhivatal részéről. Azt gondolom, hogy ettől nem lesz jobb a jogalkotás, hogy igazából
sokkal követhetetlenebbek lesznek a rendeletek, hogy minden használónak a hivatkozások
láncolatán keresztül kell eljutni odáig, hogy hány forintot kell fizetni az anyakönyvvezetőnek.
de hát, egy egész jogszabály tárat kell mozgósítani ahhoz, hogy egy ilyet meg lehessen érteni.
De hát mindegy. Még egyszer, a változtatások egy része kicsit vicces, de hát muszáj vagyunk.
Ami miatt viszont szót kértem, az itt a 2. módosítás, az 50. § (2) bekezdés g pontja, ugye ami
egy sereg hatáskört, ami eddig a Képviselő-testület hatásköre volt, azt most a polgármesteri
hatáskörbe adná át. Nem kétségbe vonva azt, hogy nyilván továbbra is lehetőség van arra,
hogy ezekről polgármesteri döntés esetén is folyjon megbeszélés és egyeztetés. De azt
gondolom, hogy ezek olyan alapvető fontosságú ügyek, amiknek a képviselő-testületi
tárgyalási lehetőségét mindenféleképpen meg kell adni. Ugye az önkormányzat vagyonának
jelentős részével a gazdasági társaságok gazdálkodnak. Ezeket mi alapvető döntéseknek
tartjuk, és még hogyha ezeknek egy része zárt ülésen is zajlik, de legalább a határozatok
nyilvánosak. És ami nagyon fontos, hogy mód van eszmecserére ennek kapcsán. Mi nem
értünk egyet azzal, hogy ez megváltozzék. Tehát az volna a javaslatom, a módosító
javaslatom, hogy az erre vonatkozó SZMSZ módosításától tekintsünk el. Tehát az 50.§ (2)
bekezdésének egy g ponttal való kiegészítésétől tekintsünk el, ami ugye a jelenlegi módosító
rendelet 8. §-a. Ennek a módosító indítványként, ennek az elhagyását javaslom és így akkor
értelemszerű átszámozással. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Nem fogadom be a képviselő úr módosító javaslatát. A jogalkotási szándék mögött nem a
gazdasági társaságok transzparenciájának korlátozása áll, tehát ebbéli aggályait szeretném
eloszlatni. Hogy a gazdasági társaságok működésére vonatkozó adatokat a vezetőkkel
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kapcsolatos tájékoztatókat, satöbbit, mindent a Képviselő-testület ezen túl is ugyanúgy
megtárgyalhat, de módosító javaslatként kezeljük képviselő úr indítványát. Megadom a szót
Jakabfy Tamás képviselő úrnak.
Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Nem kétségbe vonva szintén a polgármester – hogy is mondjam –
jóindulatát és kerülethez való elhivatottságát, én is azt gondolom, hogy a magyar demokrácia
és minden nyugati demokráciának a modellje az a testületi döntéseken alapszik, amelyek
szintén nem tökéletesek, mint azt sokszor néha magunk is láthatjuk. Én is szeretnék érvelni
ezzel amellett, hogy a Testület hatáskörét ne adjuk át a polgármesternek. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Napirend vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások. Jakabfy Tamás képviselő úré a szó.
Parancsoljon.
Jakabfy Tamás
És még egy fél mondatot elfelejtettem az előbb. Hogyha megváltoztatjuk az SZMSZ-t, akkor
hát elképzelhető, hogy ez a módosítás még akkor is hatályos marad, amikor nem a jelenlegi
polgármester lesz már hivatalban. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Egy LMP-s testület sosem vonná meg ezt egy LMP-s polgármestertől se. Napirend vitája
zajlik. A vitát lezárom. Elsőként Molnár képviselő úr módosító javaslatáról döntünk. A
módosító javaslat is minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
307/2011. (VII. 07.)
4 IGEN
13 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Molnár György módosító indítványát,
melyben a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009.
(V.06.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet 8. §-ának elhagyását javasolta.
Dr. Kocsis Máté
4 igen, 13 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elutasította. Ekképpen az eredeti 2
pontból álló határozat elfogadásáról először egyszerű szótöbbséggel szükséges döntenünk.
Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
308/2011. (VII. 07.)
13 IGEN
4 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-536/1/2011. számon küldött, a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.)
önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételét elfogadja.
2. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát valamint az 1. pont szerinti
önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendeletet továbbítsa a Budapest Főváros
Kormányhivatala felé.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén azonnal
2. pont esetén az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően
Dr. Kocsis Máté
13 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta. A 15 §-ból álló rendelet
elfogadásához, minősített szótöbbség szükséges Kérem, szavazzanak.
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13 IGEN, 3 NEM, 2
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 39/2011. (VII.11.) SZ. RENDELETÉT A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ 19/2009. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Kocsis Máté
13 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 6/6. pontja
Javaslat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa által végzett
vizsgálat eredményének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottság nem tárgyalta. Napirend vitáját megnyitom. Napirendi pont kiegészítéseként,
előterjesztőként annyit szeretnék elmondani ezzel összefüggésben, hogy a kerületben
működő, nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai valamennyien aláírták az
önkormányzattal az együttműködési megállapodást, abban a feltételrendszerben, amelyet a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg jóváhagytunk, ennek a hosszú, rögös, de kitartó
munkának az elvégzésében Antal Zalán szakértő úrnak oroszlánrésze volt, amit köszönünk
neki. Napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. A vitát lezárom. A 2
pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
309/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.)
2.)

a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának a kerületi kisebbségi
önkormányzatoknak nyújtott önkormányzati támogatás tárgyában lefolytatott
vizsgálati eredményét elfogadja.
felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakról tájékoztassa a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosát.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal

Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
Napirend 6/7. pontja
►

Javaslat gépjárművek beszerzésére és tartós használatba történő átadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté

Szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság nem tárgyalta. Felhívom a tisztelt Képviselő-testület
figyelmét, hogy a határozati javaslat 3.c pontjában meg kell nevezni a bíráló bizottság tagjait.
Napirend vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások következnek, és megadom a szót Soós
György képviselő úrnak. Parancsoljon.
Soós György
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Vörös Tamás urat, Guzs Gyulát és Komássy Ákos
képviselő urat javaslom.
Dr. Kocsis Máté
Egyes számú javaslat beérkezett. Megadom a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak.
Jakabfy Tamás
Köszönöm. Nekem egy kérdésem volna. Az előterjesztésben pontosan és részletesen meg van
határozva az, hogy milyen típusú személygépkocsit szeretnénk beszerezni, és azt szeretném
kérdezni, hogy ennyire pontosan meg van határozva, annak valami technikai oka van a
rendőrség részéről? Ha igen, akkor nem lesz több kérdésem. Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Pontosan így van, a rendőrautóknak a technikai paraméterei – a villogó kiállás, meg a mit
tudom én miknek a feltételei – meghatározottak és rögzítettek. Megadom a szót dr. Révész
Márta képviselő asszonynak.
Dr. Révész Márta
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Köszönöm szépen, nekem kérdésem van. Lehet, hogy benne van - és nem vettem észre – azt
szeretném kérdezni, hogy hány autóról lenne szó, mintha csak keretösszeget láttam volna?
Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
Törekvésekről tudunk ma még csak beszélni, amennyi ebbe a keretösszegbe belefér, jelen
tudásom szerint 6. 6 autót jelent, 5 kissé használt autót, a kissé-t nem idézőjelbe értem, hanem
tényleg kissé használtat - és egy újat – de a rendőrség számára abszolút használható, és
alkalmazható autókat, 10 millió forintos keretösszegig. Napirend vitája zajlik. Kérdések,
hozzászólások. Napirend vitáját lezárom. Soós György képviselő úr Guzs Gyulát, Vörös
Tamást és Komássy Ákos képviselő urakat javasolta a bíráló bizottságba. Ekképpen az
alpontokkal együtt 6 pontból álló határozat szavazása következik, elfogadásához minősített
szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
310/2011. (VII. 07.)
18 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére 10.000,0 e Ft bruttó
értékben gépjárműveket kíván vásárolni, és azokat térítésmentesen tartós használatba átadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ az 1. pontban foglaltak fedezete érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
kiadás 11107-02 cím felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok
céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím
dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ „Gépjárművek beszerzése – szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást
indít.
a)

jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást.

b)

az ajánlattételre felkért szervezetek:
Porsche Hungaria Kft.
Palota Automobil Kft.
Duna Autó Zrt.
Tétény Autóház Kft.
Mentes és Társai Kft.

c)

a bíráló bizottsági feladatok ellátására az alábbi személyeket jelöli ki:
Vörös Tamás
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(székhely 1139 Budapest, Fáy u. 27.)
(székhely 1154 Budapest, Szentmihály út 142.)
(székhely: 1037 Budapest, Zay utca 24.)
(székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 154.)
(székhely: 1191 Budapest, Attila u. 36-38.)

Guzs Gyula
Komássy Ákos
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének
és végrehajtási szabályairól szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
5./
az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően
a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságot az előterjesztés mellékletét képező ingó
vagyontárgyakkal támogatja, összesen maximum bruttó 10.000.000,- Ft összegben, oly
módon, hogy az ingó vagyontárgyakat az önkormányzat a BRFK-nak térítésmentesen tartós
használatba adja a BRFK VIII. Rendőrkapitányság kizárólagos használata céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./

felkéri a polgármestert az 5. ponti szerinti szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a közbeszerzés eljárás eredményhirdetését követő Kbt. 99. § (3) bekezdése szerinti
határidő
Dr. Kocsis Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
A Képviselő-testület döntéseinek név szerinti szavazási listáit a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete tartalmazza.

Tájékoztatók
1.

Teleki téri piac / Az új piac kivitelezésének költségei
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szavaznunk nem kell róla, de a vitáját megnyitom. Kérdések, hozzászólások. Jakabfy Tamás
képviselő úré a szó. Parancsoljon.
Jakabfy Tamás
Köszönöm a szót. Én is örülök neki, hogy elkészült ez a tájékoztató, főleg én voltam az, aki
ezt próbálta elérni, hogy legyen egy vázlatos költségvetés. Most azóta a mai zárt napirendi
pontban, úgymond egyet iteráltunk ezen a témán, így aztán most nem is mennék bele a
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költségvetés számaiba, mert azok jelentősen meg fognak változni. És hát, csak azt szeretném
kérni, hogy ha ezek kiderülnek - tehát az új határozatok alapján lezárulnak a tárgyalások -,
akkor én remélem, hogy legalább ilyen tájékoztató szinten a jó szokásunk megmarad, hogy a
számokat behozzuk a Képviselő-testület elé. Köszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Köszönöm. Napirend vitája zajlik. Napirendi pont vitáját lezárom, szavaznunk nem kell.
Napirendünk végére értünk. SZMSZ 20. § (1) bekezdését már kívülről fújjuk, ülésünk végén
polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyzők, bizottsági elnökeihez, bármely
önkormányzati ügyben kérdést intézhetnek a tisztelt képviselők. Ha ilyen nincs, 16 óra 58
perckor bezárom, bocsánat nem zárok le semmit, azzal, hogy amikor még én ezt elkezdtem
ezt a mondatomat, még nem volt semmi a monitoron. Megadom a szót dr. Révész Márta
képviselő asszonynak.
Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik a Práter utcai iskola felújításával
kapcsolatban, amikor az iskola felújítását terveztük, akkor arról volt szó, hogy a Zeneiskola
oda a földszintre fog költözni. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel mi van? Tehát költözik a
Zeneiskola, nem költözik, mi fog történni? Ez az egyik dolog, amit szeretnék kérdezni, a
másik pedig a Védőhálókkal kapcsolatos. Tehát a Védőháló Józsefvárosnak úgy tudom, hogy
megszűnt a Józsefvárosi Önkormányzatnak az együttműködése, viszont a Védőháló Paks, az a
Szociális Foglalkoztatónak a feladatát látta el. Most azt szeretném kérdezni, hogy ez a típusú
Szociális Foglalkoztató a továbbiakban működik-e, számíthatunk-e a tevékenységére, és hogy
nem kérhetnénk-e az elmúlt évi tevékenységeikről egy tájékoztatót tőlük? Köszönöm.
Dr. Kocsis Máté
A képviselő asszony első kérdésére Sántha Péterné alpolgármester asszony válaszol. A
második kérdésére írásban fogunk válaszolni, Képviselő asszony. Alpolgármester asszony,
Öné a szó!
Sántha Péterné
Köszönöm szépen a szót. Kettő testületi értekezlettel ezelőtt vontuk vissza a Zeneiskola
elköltözését a Práterbe. Lehet, hogy a kettő, az három, de az, több rendelet visszavonásával
együtt, ez az egyik volt. Köszönöm szépen.
A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Dr. Kocsis Máté
Tisztelt képviselők! A kérdések órájában vagyunk még mindig. Jobb is, hogy képviselő
asszony feltette ezt a kérdést, mert így kereken 17 órakkor tudom lezárni a Testület ülését.
További szép napot kívánok mindenkinek.
Budapest, 2011. július

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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dr. Kocsis Máté
polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel.
___________________
Dr. Szabó Orsolya
aljegyző
A jegyzőkönyvet készítette:
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport ügyintézője
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