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Készült Budapest Józsefuĺíľosi onkormányzatKépviselő-testiilet2013. máľcius 06-án 15.00
órakor aĺőzsefvtľosi tnkoľmźnyzatPolgáľmesteri HivatalIII. em.300-as targyalőjában

megtaľtott 4. rendes üIéséről

Jclcn vannnlĺ: Balogh Istviín, Dudás Istvánné, dr. Dénes Margit, Egĺy Attila, Guzs
Gyula, dr. Ferencz orsolya. Jakabfy Tamás, Kaiser József, dľ. Kocsis
li1.t!té, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Révész iľl4:futa, Sántha Péterné,
Soós Gyĺirgy, Szi|ágyi Demeter, Szili Ba|ázs, Vĺjr<js Tamás, Zęntaí
oszkźr,

(összesen: 18 képviselő)

valamint a meghívottak:

Rimán Edina jegyző, dľ. Mészáľ Erika a|jegyző,
Andrási-Kovács Dóra dľ.. Polgármesteri Kabinet vezetóje, Fábián Nĺárta. Belső Ellátási
Iroda vezetője, Szedliczkyné Pekáľi Karolina . Szervezési és Képviselői Itoda vezetője,

Majerné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Kľisztina
HumánszoIgá|tattsí Ügyosaály vezetője, Kincses Ibotya_ Humankapcsolati Iroda vezetője,

Koscsóné Kolkopf Judit - Családtĺĺmogatási Iroda vezetoje, dľ. Kĺóľĺódi Eva . Hatósági

Ügyosztály irodavezeto' Páľis Gyuláné . Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Szűcs Tamás .

Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály vezetője, dľ. Hencz Adrienn
Gazdálkodási lľoda vezetoje, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Varosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály vezetóje, Annus Vĺktor . Főépítészi Irođa irođavezető' Iványi
Gyiingyvéľ Vaľosfej1esztési lroda, dľ. Szabó oľsolya - Jaľási Hivatal vezetője, Danada
János r. alezľedes . VIII. keľ. Rendőľkapitanyság mb. vezetője, Szendľeiné Erős Hajnalka.
JIK mb. vezetője, Váľadi Gizella . Józsefrarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
vezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Németh Zo|tźn - Józsefuaľosi

Váľosüzemeltetési Szolgá|at, Yarga Zita . Józsefuiíľosi Közösségí Hazak Kft. ügyvezető

igazgatőja, Biál Csaba - Józsefuaľosi KöztorĹilet-felügyeletígazgatőja, dľ. Koroknai András
. Jőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|atfóígazgatőja, Mach Jĺízsef - Báľka Kft. igazgatőja,

Dľ. Kocsis Máté
Sziinetet elrendelése egy ma benffitott stiľgősségi indítvány fenymásolása miatt. Szíves
e|nézését kérem mindenkinek.

Szíinet



Dr. Kocsis Máté
Foglalják el a helyeiket! Köszöntöm a Hivatal munkataľsait, azintézmény- és cégvezetőket és

valamennyi kedves vendégtinket. A Képviselő-testület 2013. évi 4. rendes iilését, mely az
SZM1Z 10. és 12-14. $-aiban foglaltak a|apjánkerült összehívásľa, megnyitom. Megkémém a
Képviselő-táľsaimat, hogy kapcsoljak be a szavazőgépeiket. Megállapítom, hogy jelen van 18

képviselő, így a minősített és az egyszeru szótöbbséghez is 10 egybehaĺgző szavazat
szfüséges. Tájékoztatom a Képviselő-taľsaimat, hogy a következő rendes képviselő-testiileti
tilés várható időpontja 2OI3. mĺĺľcius 20. szetda,15'00 óľa. Továbbátájékoztatom onöket,
hogy a Magdolna Negyed Program III. ütemével kapcsolatos szfüséges döntés meghozata|a
miatt varhatóan marcius 13-án, szetdán 15,00 órakor egy rendkívĹili iilést kell összehívnunk.
Ennek a pontos időpontjrĺľól később kapnak a Képviselőktájékońatást. A várhatő időpontját
jeleztem onöknek. A napirenddel kapcsolatos döntések meghozataIa előtt megadom a szót
Komássy Akos képviselő úrnak, aki je|ezte, hogy a nőnappal kapcsolatban szeretne néhĺĺny
monđatot íđézru a vi|ághoz. Parancsolj on !

Komássy Ákos
Köszĺĺnom szépen. Tisztelt Polgármester IJľ, tisztelt Képviselő-testtilet! Pusztán azértkértem
szőt, - remélem nem az én telefonjaim okozzők a zűgást _ pusztán azért kértem szót, mert
számunkra az év egylk legfontosabb Íinnepe a női egyenjogúság ĺiĺrnepe, a nemzetközi nónap,
amely e|őtt ez az utolsó képviselő-testiileti Ĺilés. Sok boldogságot a Képviselő-testĹilet hölgy
tagjainak és a jelen lévő hölgyeknek egyarźtnt. Ezt szimboLiztijel< ezek, a szándékosan nem
vorös, hanem ciklámęn színű szegfiik, amelyeket szimbolikusaÍ| az asńa|nźi ülő hölgyeknek
osztottunk ki az ülés előtt. Még egyszer sok boldogságot kívánunk nőnap alkalmából!
Kĺjszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Köszĺinjük szépen a hozzászőlást. A hölgyek a saját nevfüben is majd megteszik ezt, ha
gondoljfü. Ugyan akkor nemcsak ciklámen szinu szegfüt osztott a Képviselő Uľ, hanem egy
olyan stirgősségi előterjesztést is, amelynek a fénymásolasa és a kiosztásaľa várnunk kellętt. E
mellé érkezett egy tĺlľvényességi javaslat. E szerint a Képviselő IJt á|ta| benyújtott
előterjesztésben rosszak a jogszabá|yi hivatkozások, és nincsen siirgősségi indoka, éppen
ezért az a javaslatom, hogy amai napon eztne vegyĹik napiľendre. Készítstik elő a k<jvetkező

rendes testiileti ülésre ennek meg!źrgyalását' Ez a szakma indoka. Tehát a kiosztott anyagban
|áthatják ezt az egyoldalas írást, melyben a Hivatal alaki okokľa hivatkozással nem javasolja a
megÍárgya\ást. Egyébként nincs ilyen jogintézmény, hogy vizsgźiőbizottság, egyébként nincs
maľ ow., és egyébként leggyakľabban a szocialista képviselőtársaink teszík szővá a
siirgősségi indítvanyokat, úgyhogy jogi és egyéb okok miatt is a magam részérő| azt javas|om,

hogy a siirgősségi indítvĺínyt ne vegyfü napirendre. Csak a követkęző jól előkészített
formában a kĺjvetkező testiileti ülésen. Természetesen errőI a Testület fog nem sokaĺa donteni.
A napiľenđdel kapcsolatosan tájékoztatom még onöket, hogy az alábbi e|óteqesztést az
előteľjesztők visszavontfü: Javaslat a Magdolna Negyeđ Program III. pá|yázathoz kapcsolódó
dontések meghozata|ára. Ez az amít az imént említettem. Azt gondolom, hogy ez olyan
horderejiĺ ügy, amit nem jó, hama pótkézbesítéssel tźngyalt volna meg a Képviselő-testiilet,
ezért ínkább egy jövő rendkíviili testiileti ülés összehívását fogom kezdeményezni. Eppen
azért, hogy megismerhesse mindenki az ebben foglaltakat maľadéktalanul. Ennek levétele
miatt, ugyan akkor a blokkok szźtmozása megvźtltozík. Az SZM\Z 18. $-ának (1) bekezdése
éľtelmében tájékońatom onĺjket' hogy az előbb említettel együtt 3 süľgősségi indítvĺány
érkezett.Ezek:



2l3. Szůikséges döntések meghozatala a KEoP.20|2-5.5.0lA azonosító számú
pźÄyázathoz

Előterjesaő: Dr. Kocsis }ĺĺaté - polgármester

4l1'. Yusgá.Jiőbizottság létľehozása tiiruénytelen megÍigyelésekkel kapcsolatos

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Komássy Akos _ képviselő

Szi|i Balźľs - képviselő

ľ: TáĄékoztatĺí az adĺóssátgátvá./llla|áss,alkapcsolatos intézkedésekľől
(írásb e li táj éko ńató, P OTI<EZB E S ITE S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll;4láté_ polgáľmester

Az ügyrendi javaslatom &Z, hogy külön szavazzon a Képviselő-testtilet a stirgősség
kérdésében. Ügyrendi kéľdésben szintén megadom a szőt Komássy Akos képviselő úrnak,
paľancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönĺjm szépen Polgáľmester Ur. Tekintettel ana,hogy azigyettartjuk fontosnak, hogy ez
a bizonyos közérđekubejelentések köriil kirajzolódottváđ ez alapos kivizsgálásra keľüljön, és

Polgármesteľ Ur úgy nyilatkozott, hogy szándékában áII a megfelelő konekciók után a
következő ülésen napirendre javasolni ezt, ezért ebben kérjük támogatćsát, és a mostani
siirgősségi indítvanyt ezzel' visszavonjuk. Koszöncim.

Dr. Kocsis N.ĺ.áúé

Hibátlan, megy ez. Az a javaslatom akkoľ, hogy 2 siirgősségi indítványrólđöntstink. A2/3-as
javaslatról, illetve a tájékoztatóról. A Képviselő-testĹilet egyszeru szótĺibbséggel, vita néIkül
hatźtroz a sĹirgősség kéľdésében. Kérem, szavazzanak.

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy indokoltnak |át1a a sürgősség okát a sÍiľgősségi
indítvanykéntbeteľjesńetta|ábbielőteľjesaéseknél:

2ĺ3. Szükséges diintések meghozatala a KEOP-20Í2-5.5.0ĺA azonosítĺó számú

(ĺ.ast.li előteľj eszté s, P oTI<nzBE S ÍTÉS )
Előterjesző: Dr. Kocšis Máté _ polgáľmesteľ

. Táljékoztatőazadĺísságátvállalássalkapcsolatosintézkedésekľől
(írásb el i táj éko ztatő, P 0TY,'EZB E S ITE S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgármester



Dr. Kocsis lVĺáté
18 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az iméĺt módosított.
Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okát a stirgősségi
indítványként b eteľj e s ztett alábbi előteľj e sĺé seknél :

sz^v AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
72t20|3. (III.06.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

2l3. Szükséges dtintések meghozatala a KEoP.2012-5.5.0lA azonosító számú

(í.esb"ti előterj esĺé s, P oTĺ<BzBE S ÍTÉ S)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Iľĺ4:áté _ polgáľmesteľ

. Tájékoztatőazadósságáfvállalássalkapcsolatosintézkedésekről
(íľásbeli táj ékoztatő, POTKEZBES ITE S)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }iĺ.áté _ polgármester

Napirendi javaslat szavaztsa következik az SZMSZ 18. $ (1) és (7) bekezdése éľtelmében
szintén e gy szeru szótĺibb sé g gel. Kérem, szav azzanak!

Napiľend:

t. Gazdál lkodást, Gazdasági Tá ľsaságokat éľintő előteľj esztések

1. Beszámoló azát|áthatóságinyilatkozattételrefelkértszervezetekľől
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. iigyvezető

2. x.edezet biztosítása a ,,Budapest, VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonát képező lakĺó - ůizemÍ épületek, házĺoľvosi ľendelőko lakások,
helyiségek, üres telkek ktiľét érintő kiizvetlen balesetveszé|y _ elháľítási'
gyorsszolgálati hibaelhárításĺ, karbantaľtási és felr'ijítási feladatainak
ellátá s a'' tár gy űl kiizb eszer zés i elj á ľás leb o ny o lítá s áh oz
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

4



2. Y agy on keze lés s el, vá ros ii zeme|tetéss el ka p cs ol atos előteľj esztés e k

1. Javaslatkiiztisségikertekmegvalósítására,műkiidtetéséľe
(írásbeli előterjesxés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }dáté - polgármester

2. JavaslatFTC Sportsátoriizemeltetésifeladatainakmeghatározására
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

3. Szükséges döntések meghozatala a KEOP-20Ĺ2-5.5.0IA azonosítĺó számú

(írásbeli eLőteqesnés, PólrÉzBESÍTÉS)
Előterjesxő: Dr. Kocsis lldáté_ polgáľmesteľ

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefuárosi Egyesített Biilcsődék alapító okiľatának
elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármesteľ

Tájékoztatók

o Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejíĺ testületi határozatok
végrehajtásáľóI, tz e|őző ĺilés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľőlo a
jelentősebb eseményekről és az önko rmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźńé _ polgrĺrmesteľ

o Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásbe li tźi1 ékoztatő)
Előteťesztő: Riman Edina - jegyző

. TájékoztatőazadĺĎsságátvállalássalkapcsolatosintézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kocsis }lĺ:áté _ polgármester

Dr. Kocsis N Iáté
18 igen, 0 nem, 0 :artőzkodással a Képviselő-testület elfogadta.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZAT:ľrIZAT ALHc.Z EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
H.ą.ľÁRoze.ľ:
7312013. (I[.06.) 18 IGEN 0 NEM o ra.nľózxonÁssĺ.r,

A Képviselő-testület az a|äbbi napirendet fogadja el:

Napĺľend:

1. Gazdál lkodást' Gazdasági Tá ľsaságokat é ľintő előteľj esztések

1. Beszámolĺí azát|áthatóságinyilatkozattételrefelkértszeľvezetekľől
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Fedezet biztosítása a ,,Budapest, VilI. keľůilet Jĺízsefuárosi onkormányzat
tulajdonát képező lakó - üzemi épületek' háziorvosi ľendelők, lakásot
helyiséget ůires telkek kiiľét éľintő ktizvetlen balesetveszély - elhárítási'
gyorsszolgálati hibaelhárításĺ, karbantartási és felújítási feladatainak
e||átása,, tár gyűt közb eszerzés i elj á ľás lebonyolítá sához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto

2. Y agy on kezelés selo vá ľos ü zemeltetéss el ka p cs olatos előteľj esztések

1. JavaslatktiziisségikertekmegvalósÍtásáta,műkiidtetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

2. JavaslatFTCSportsátoľiizemeltetésifeladatainakmeghatáľozására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _polgármęster

3. SzÍikséges diintések meghozatala a KEoP-f0t2-5.5.0lA azonosító számrĺ

(írásbeli e|őterjesńés, P óTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4áté _ polgármester

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefuárosĺ Egyesített Bölcsődék a|apítő okiľatának
elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpol gármester



Tájékoztatók

o Polgármesteľi tájékoztatő ^ lejárt határidejű testületĺ hatá,ľozatok
végrehajtásárĺól, tz e|őző ĺilós őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől és az tĺnkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ részének pénzpiaci jellegíÍ lekiitéséľől
(írásbeli tźĄékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

o Táj ékoztatő ahatárldőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásb el i tźlj éko ztatő)
Előteťesztő: Rimán Edina _ jegyzo

o Tájékoztatőazadĺóssá€átvállalássalkapcsolatosintézkedésekľől

Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4.źLté _ polgármester

A napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testület tagsait, hogy az alábbi
előterjesztést az e|őterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozássa|):

. |.t|' Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. páiyázathoz kapcsolódó dtintések
meghozatz|ára

1. G azdál lkod á st, Gazd as á gi Tá ľsasá goka t érintő elő teľj esztések

; Napiľend 1/1. pontja
, Beszámoló az át|áúhatósági nyilatkozaftételľe felkéľt szeľvezetekľől

(írásbeli előterj esĺés)

' Előteľjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

Dr. Kocsis M:áLté

l szőbe|í kiegészítés nincs az előterjesztő részéróI. Bizottság meg!źrgyalta. Megadja a szőt
l Pintér Attila képviselőnek.
I

i pĺntér Attila
j ł melléklet táb|ázatábart, a 10-es sorszámú Phĺaliphe Független Cigany SzeĺvezetnéI a
!.1 megegyzésben, aZ szeÍepeI, hogy bizonyos egyeztetés miatt nem keľült'kiktildésre nyilatkozat
) arésztikľe. Arľól érdeklődik, hogy milyen fajta egyeńetés van velfü? Ugy tudja, hogy erĺe az

i ingatlarra kiírt az onkormĺínyzat egy pźiyázatot. Ezze| hol á11 az ugy? Eń" az ingatlant ki
. hasznźija, és mennyit ťĺzet érte?



Dr. Kocsis lN.I.álté

Előterj eszőként Kovács ottó válaszol.

Kovács ottĺó
A tavaszmező 6. az nincs benne abban a körben, alrĺit a Zsígő Jenő féle cígźny szęwęzeÍÍeI
kapcsolatos ügy bonyolódik. Az egész helyiség haszná|atźwa|, amí tényleg összefi.igg a másik
szetvezetel, és egy egyéb tevékenység bonyolításával kapcsolatban tényleg van egy
egyeńetés a Hivatal, a képviselők, és a Kisfalu Kft. között. A Phralpie jelen pillanatban
teljesen legálisan haszná|ja ezt a helyiséget.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Ezeknek az egyeztetéseknek al'artalmára lenne kíváncsi, mi a téma, mik a részletek.

Dľ. Kocsis Máté
Kovács ottó válaszol.

Kovács ottó
Ez egy szélesebb javaslat a cigányszervezetek részérőI, ami egy hosszabb távti
egyĹittműködési megállapodást eredménye zhet az onkoľmany zatta|.

Dr. Kocsis lNl.áLté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Hogy állnak a ptiyázatok?

Kovács Ottó
A páIyázat addig nem keľülhet kiírásra, még Zsigő Jenőék nem írják aIá azt a ny1latkozatot,
arĺi a|apján a helyiségbőI őket úgy ki lehet tenni, hogy üres legyen az, és apá|yazat kiíľható
legyen.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Pintér Attila képvíselőnek.

Pintéľ Attila
Úgy emlékszik, hogy a VPB-n mar felmeri|t ez a kérdés, és elhangzott az is, hogy a
helyiséget ugy prőbá|ják kiađni, hogy benne marad ez aszeÍvezet... a Roma Parlament.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Ez nem tőĺgya a napirendi pontnak, de tény hogy a két helyiség egy épületben, egy emeleten
van. Megaďja a szőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
A képviselőkésazonkoľmĺĺnyzatis arratörekszik,hogy végre rcndęzzékaromaügyeket. A
Tavaszmező u. 6-ban rendezní kell a bérlemény kérdését, mert ez jó k<lzpontu hely lehet a



roma kozéletben szeľeplő szeryezet számttra. Az egyeztetéseket meg is kezdték ezekkel a
roma szervezetekkel.

Dľ. Kocsis N'Iálté

Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Érti, hogy a napiľendhez ez a téma szoľosan nem kapcsolódik' ezért iĺgy diĺnt majd a
képviselői kérdések k<jrében teszi fel újra kérdéseit.

Dr. Kocsis M.áúé)
További kéľdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pontot |ezźĄa. Szavazásra bocsźńja az
al ább i határ o zati javaslatot :

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az át|áthatóságról nem nyilatkozó
szervezetekľől szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. március 6.

Dr. Kocsis N.Iáúé,

Megállapítja, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a kovetkęző
hatáĺozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATAR )ZATIH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ SZOToBB sÉa szÜrsÉcps
HATÁROZAT:
7412013.(III.06.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy a Kisfalu Kft-nek az át|áthatóságról nem nyilatkozó
szerv ezetek ő| sző|ő beszámo lót elfo gadj a.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatźxidő: 2013. maľcius 6.

Napirend 112. pontja
Fedezet biztosítása a ,,Budapest' YIII. keľůilet Józsefuáľosi onkormányzat
tulajdonát képező lakó _ ůizemi épületek' házioľvosi rendelőko lakások,
helyiséget üľes telkek kiĺľét érintő ktizvetlen balesetveszély _ elhárítási,
gyoľsszolgálati hibaelhárítási, karbantaľtási és felújítási feladataÍnak
ellátá s a'' tár gy űl közb eszer zés i elj á ľás leb o nyo I ít ásához
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető



Dr. Kocsis M:áté
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesĺő rész&ő|. Bizottság megfárgyalta. A napirend vitáját
megnyitja. Megadja aszőt dľ. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A kiírásnál szempontként tudnák-e szerepeltetni' hogy előnyben részesítik ań. a jelentkezőt,
aki nagyobb arányban a|kaLmazjózsefuarosiakat. Ez befogadhatő, vagy ellentmond valami
jogi kéľdésnek?

Dľ. Kocsis M:áúé
Y á|aszadźsra me gadj fü a szőt dr . Mészár Erikanak.

Dr. Mészár Eľika
Jő az ötlet, de nem lehet ezeket a feltételeket a jelentkezőnek kiszabni. A jelenlegi
előteľjesĺés csak a fęđezetről dcjnt, maga a kiírás a VPB-re készt.il, de keresik a megoldást
arra, hogy ez afeltétel teljesíthető legyen úgy, hogy ne legyen versenykoľIźtoző.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Most a fędezętbíńosításról dĺjntenek. Ań. k&dezi, hogy ugyanannyi fedezetet biztosítanak,
mint amennyit az e|őző fé|évben, az e|óző időszakban. Infláció, vagy źnemelkedés van-e'
illetve a helyiségekĺégyzetméterének vźt\tozásakalkulálva van-e ebben azźrban?

Dr. Kocsis N{.áLté

Yá|aszadásra megadja aszőt Kovács ottónak.

Kovács ottó
Az első kérdésre a vá|asz, igen, ugyanannyi, mint az e|őzőnél'. Az infláciő nincs figyelembe
véve, de csökkennęk az ĺjnkormtnyzati helységek szárna.Ehhez a típusú eljaľási osszeghez ez
az osszeg elegendő lesz.

Dľ. Kocsis ľ I.áúé

További kérdés, hozzászőIźts hiányában a napiľendi pontot lezźrja. Szavazásra bocsźńja az
alábbi hatźr o zati j avasl atot :

1.) A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a ,,Budapest, VIII. kęrĹilet Józsefuarosi
onkoľmany zat tu|aj ďonát kép ező lakó - uzemi épül etek, hazi orvo si rendel ők, lakások,
helyiségek, iires telkek korét éríntó kcjzvetlen balesetveszéIy-e|háĺítási, gyoľsszo|gáIati
hibaelháľítási, karbaÍItďrtási és felújítási feladatainak ellátásď, tałsyű kozbeszetzési
eljĺĺľás lebonyolításához a 2013. évi költségvetésben fenti tevékenységhez rendelt
kiadásokon túlmenően, 2014. évre 248,760 e Ft és 2015. év első felének
vonatkozásában továbbí 124.380 e Ft összegre kötelezettséget vá||a|, a
lakőházmukci dteté s i bevételek terhére.
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2.) A Képviselő-testĹilet felkéri a Kisfalu Jőzsefvttosi Vagyongazđálkodó Kft. ügyvezető
igazgatőját, hogy ,,Budapest' V[I. keľĹilet Józsefuárosi onkormtnyzat tulajdonát
képezó lakó - ijzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások, helyiségek, tires telkek
körét éľintő kozvetlen balesetveszély-elhárítási, gyorsszolgálati hibaelháľítási,
karbafiartási és felújítási feladatainak e||átása érdekében'' elnevezéssel a Budapest
Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat és a Kisfalu Józsefuarosi
Yagyongazdálkodó Kft közĺjtt létrejött és 2012. januáľ l-től hatályos Megbízási
szerzođés 16. pontja alapjźn, a kozbeszerzési eljfuást készítse elő, és terjessze a
Y ár o sgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság elé.

3.) A Képviselő-testtilet felkéri a polgármesteľt, hogy a 2014. és 2015. évi költségvetés
tervezésén é| a hatáĺozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: 1. pont esetében: polgáľmester
2. pont esetében: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja

Hataĺidő: 1. pont esetében: 2013. március 6.
2. pont esetében: f0I3. mĺĺĺcius 25.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta a következő
határozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 xÉpvIsBrŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrI Z vnĺo s ÍľpTT SZóTos g sÉc SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
75120Í3. (III.06.)

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a ,,Budapest, VIII. kęrtilet Józsefuáľosi
onkormányzat tulajdonát képező lakó - lđzemi épületek, haziorvosi ľendelők, lakások,
helyiségek, tires telkek köľét érintő kĺjzvetlen balesetveszéIy-elharítási, gyorsszolgá|atí
hibaelhráľítási, karbantartźlsi és felújítási feladatainak ellátása,, targyí kozbeszęrzésí
eljaľás lebonyolításiíhoz a 20|3. évi költségvetésben fenti tevékenységhez rendelt
kiadásokon túlmenően, 20|4. évre 248.760 e Ft és 2015. év első felénęk
vonatkozásźrbarĺ további 124.380 e Ft ĺisszegre kötelezettséget vá||a|, a
lakóhŁmtĺkĺldtetési bevételek terhére.

2.)A Képvíselő-testiilet felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdtikođő Kft. ügyvezető
igazgatőját, hogy ,,Budapest, VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormtnyzat fulajdonát
képezo lakó - iszęmi éptiletek, haziorvosi ľendelők, lakások, helyiségek, Íires telkek
körét érintő kcizvetlen balesetveszély-elharítási, gyoľsszolgálati hibaęlharítási,
karbarfiartási és felújítási feladatainak e||átása érdekében'' elnevezéssel a Budapest
Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat és a Kisfalu Józsefuaĺosi
Yagyongazdálkodó Kft közott létrejött és 2012. január L-tőI hatáIyos Megbízási
szetzóđés 16. pontja alapján, a kozbeszerzési e|jźrást készítse elő, és terjessze a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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3.)A Képviselő-testület felkéri a polgáľmesteľt' hogy a2014. és 2015. évi költségvetés
tervezé sénéI a határ ozatban fo glaltak at v e gy e fi gy el emb e.

Felelős: 1' pont esetében: polgármester
2.pont esetében: Kisfalu Kft' tĺgyvezető igazgatőja

Határidő: 1. pont esetében: 2013. maľcius 6.
2. pont esetében: 2013. maľcius 25.

2. Y agyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend ZlL. pontja
Javaslat köziisségi keľtek megvalĺísítására, műkiidtetésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

I)r. Kocsis M:áté
TtĄékoztafia a Képviselőket, hogy a határozatijavaslat 5 a. pontjában meg kell nevezni a
Bírá1ó Bizottság 5 tagát. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Soós Gyĺiľgy
képvise1őnek.

Soĺis Gytirgy
A pályźlzatok bírtiatfua 5 tagű BírttIó Bizottságot hoz létľe' melybe jelöli: Zentai oszkárt,
Kaiseľ Józsefet, Jakabff Tamást, Pintér Attilát, és önmagát.

Dľ. Kocsis M:áLté

Dr. Révész Máľta képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dr. Révész l.Iárta
A termőftjldekĺe nem Látja, hogy valaki fedezetet biztosítana, mert ha egy civil szervezet
vźl||a|ná ennek a szervezését. akkor is kellene ráfedezet.

Dr. Kocsĺs M:áúé
Az egyik megoldás lenne' ha az onkormlányzatbiztosítja a megfelelő termőftldet, de ebben
az esetben a civil szervezetbińosítja, ilIetve konténerekben tcjrténik a keľtek kialakítása, ezért
níncs az előterjesztésben feđezet megjelĺilve. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Tľendi dolog lett a közĺjsségi kert, đe azt gondolja, azlerne a jő,ha helyiek múvelnék, és így
közĺisségek alakulhatnának ki. Aú.kéri, hogy ennek érdekében minden eszkort használjanak
fel, ami rendelkezésĺilĺľe áll, például a helyi újságba jelentkezési lapot lehetne tenni.

I)r. Kocsis M:áúé
Egyetért a Képviselő IJrĺaI, aztkén, hogy minden|étező felületen népszeriĺsítsék ezt. További
kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pontot |ezźrja. Szavazásra bocsátja az alábbi
hattr o zati javaslatot :
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások biztosítása, illetve onként vállalt
foladatként a lakosság onszerveződő közösségeinek tźlmogatása céljából, kĺjzfeladatként:

a35339Łtsz. alatífelvett, természetben a Magdolna u. 24. szttm alaIti,
a34934ltsz. a|attfelvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u.23. száma|atÍí,
a 35463 hrsz. a|att felvett, természetben a Kaľácsony Sándor u.29. szám a|atti' valamint
a3534| Ilrsz. a|att felvett, természetben a Magdolna u. 28. szźm a|aÍti,

önkoľmányzati tv|ajđonban álló telkeket közösségi keľtként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 31-ig az ehatározatban foglalt nyilvános pályáńatés útjan. Jelenpá,Iyźzat
tekintetében a Buđapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a
versenyeztetési szabá|yzatrőI szóló 48812012. CXII. 06) sztĺrru határozata az e

hatáĺozatbanfoslalteltérésekkeléľtelemszeríĺena|ka|mazhatő.

2. e hatfuozat rl pont.;au* foglalt hasznosítás érđekében ingatlanonként nyilvános
páIy ázatot ir ki az alábbí feltételekkel :

. a pá|ytzat táĺgya: az önkormźnyzat tulajdonábaĺ |évo, kĺizművesítetlen, konténeľes
művelésre alkalmas telekingatlanon, fanak és bokornak, cserjének nem minősülő
zöldség- és gyÍimĺilcstermesztés céljából közosségi kert kialakítása, a VIII. keľületben
lakó- vagy :artőzkodási hellyel rendelkező teľmészetes személyek (a továbbiakban:
keriĺleti lakosok) részére,

- a páIyźzat alkalmazásában közĺisségi kert kialakításźnak/fenntartásának minősül a
telekingatlanon konténerek, termőfüld, ontozotartáLy biztosítźlsa, továbbá az ingyenes
használók részére zźtrt teruletre töľténő bejutás rendjének biztosítása az ingyenes
használók és a kulcsok nyi|vtntartása, a haszntiat legalább hetente egyszeri
alkalommal történő ellenőrzése,

- a pźiyázó tudomásul veszi, hogy alapesetben a vetőmagot és a mtĺvelési eszkĺjzöket a
kerĹileti lakosok, mint ingyenes használók biztosítj źk, azonban a páIyźző igény szerint
saját döntésévęl ezęk biztosítását is vállalhatja,

- a pźiyźzó tudomásul veszi, hogy ingóságként olyan taľoló lehetőséget biztosíthat a
telekingatlanon' amely elzźtrhatő módon lehetővé teszi a szerszźĺmok és egyéb
eszközök tźltolását,

- pá|yaző lehet az egyesülési jogľól, a kozhaszna jogállásról, valamint a civil
szewęzetek működéséről és támogatásárőI sző|ő 20|1. évi CL)ow. törvény szerinti
civil szervezet és a lęlkiismereti és va||ásszabadság jogaról, valamint az egyházak,
vallásfelekezęÍek és vallási közösségek jogállásáľól szóló 20II. évi CCVI. t<irvény

szerinti egyház,

- a pźiyáző vttLIa|ja, hogy keľületi lakosok részéte ingyenes haszná|atot biaosít adott év
februártól _ az e|ső évben a civil szervezet általi birtokba vételt követően - októberig
terjedő időszakľa a telkeken tĺjrténő kcizösségi kert művelése céljából, amely a civil
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a

4.

szeÍvęZet á|taIi hasznosítás időtartamanak végéig tetszőleges alkalommal
meghosszabbithatő,

- a pá|yáző fudomásul veszi, hogy figyelemmel aZ ingyenes hasznosításra az
önkoľmányzatbármely év đecember 31. napjźtra legkésőbb november l-jéig kcjzölt
íľásbeli felmondással indoklás nélkül a szeruođést felmondhatj a,

- a pályazó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkormányzatta|
szemben sem jogalap nélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen megtérítésľe
semmilyen formában nem tarthat igényt,

- a pźiyázat nyeľtesével az önkoľmányzat ingyenes, kozfe|ađat-ellátást szolgáló
hasznosítási szerzódést kot, aki ez aIapján binosítja az źtItalra tetszés szęrint
kiválasztott keľĹileti lakosok tészére azingyenes telekľész (konténer) hasznáIatot,

- a paIytzat nyertese a keľĹileti lakosokkal a tęlek (konténer) rész haszĺźllataról és

kiadott kulcsokľól - a vonatkozó adatkezelési szabályoknak megfelelően
ny i|v áŃartást v ezet, amely nem minő s iil szerző dé snek,

ę határozat a\apján mind a civil szeľvezeteknek töľténő hasznosításba aďás, mind a civil
szervezetek általi természetes személyeknek történő haszná|atba adás ingyenes, azzal,
hogy sem az önkormányzat, sem a civil szervezet egymással és a haszĺá|ő természetes
személyekkel szemben ellenszolgáltatástanem tart és nem tarthat igéný.

e hatfuozatban foglaltak szerint páIyazati felhívást tesz kozzé _ 15 napos ajánlattételi
hatĺáľidővel - és felkéri a jegyzót a páIyźzat kiírásaľa és lebonyoIítására azzaI, hogy a
pá|yźzőkat az a|ábbi értékelési rendszer a|apján az osszességében legelőnyösebb ajanlat
elv szerint kell elbírálni

a.) előný é|vez az a pćiyźző, aki a keľületi polgarok számáĺa mennyiségileg és

minőségileg több/jobb felszerelést, műkĺjdési feltételt biaosít a közösségi kert
megvalósítása céIjáből (+ 1 -5 pont),

b.)előný é|vez az a pźiyáző, aki hasonló közösségi kert pľogramban máĺ sikeľrel ľészt
vett és ezt dokumentumokkal igazo|ja (+1 pont),

c.) előný é|vez az a páIyáző, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével
összekapcsolja a kĺizösségi kertek mfüödtetését (+1 pont)

d.)előnyt éIvez az a pá|yáző, aki a keľtészeti tevékenységgel kapcsolatosan folyamatos
segítséget nyujt az ingyenes használók tészérę (+2 pont).

a) apá|yźnatokbítá|atfua5 tagllbkáIő bizottságot hozIéte, melybe kijel<jli:

Zentaioszkźrt,
Kaisęr Józsefet,
Jakabfu Tamást,
Pintér Attilát,
Soós Gyöľgyöt,

a tagok đíjazásbarl', tiszteletdíjban nem ľészesülnek.

5.
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b) a bizottstą a páIyázat(ok) nyertesé(ei)re javaslatot tesz a Képviselő-testiilet tészéte. A
kiíró fenntartja a jogot arľa, hogy a ptt|yénatot indoklás nélkül eredménýelennek
nyi lvánítsa . A pá|y ázat eredményéľől a Képvi selő-testiilet külön dönt.

6. a határozat 1. pontja szerinti telkeken lévő kerítések helyreáIIítására és a telkek
lomtalanításáĺa - a Kisfalu Kft. bonyolításában - a 1|602 címen a rendkívĹili karbantaľtási
keľet terhére 400.000 Forintot biĺosít.

Felelős: 1-3 pont, 5. pont esętében: polgármester
4. pont esetében: jegyzo
6. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezetoje

Határidő: I.,2.,3.,5.a),6. pont esetén 2013. maĺcius 06.
4. pont esetén 2013. marcius 31.
5.b) pont esetén aBírá|ő Bizottság dĺjntését követő első rendes képviselő-testĹileti

ülés

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, 18 igen, 0 nem, 0 ta"ľtóZkodással a Képviselő_testĹilet elfogadta a kcjvetkező
}ratáĺozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MIN o SÍTETT SZoTo g g sÉc SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
7612013. (III.06.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások biztosítása, illetve ĺjnként vállalt
feladatként a lakosság onszervezodo közösségeinek tétĺnogatása céIjźlbő|,

közfeladatként:

a35339hrsz. a\att felvett, teľmészetben a Magdolna u. 24. számaLatti,
a 34934 htsz. a\att felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23 . szźlrn aIatti,
a 35463 |usz. alatt felvett, teľmészetb en aKaĺácsony Sándor u. 29 . szźlm a|atti, valamint
a3534l |.rsz. a|att felvett, természetben a Magdolna u. 28. szźlm alatti,

önkormányzati t|iajđonban á11ó telkeket kozösségi keľtként' ingyenesen hasznosítja
2016. december 31-igaz ehatźrozatban foglalt nyilvános pá|yźztatástftján. Jelenpá|yázat
tekintetében a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
veľsenyeztetési szabáIyzatrő| sző|ő 488120|2. CXII. 06) számu hatźrozata az e

határozatbanfoslalteltérésekkelértelemszerűena|ka|mazhatő.

2. e hatátozat t.- po,,tieuun foglalt hasznosítás érdekében ingatlanonként nyilvános
p áLy ázatot k ki az a|ábbi feltétel ekkel :
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a pźiyázat tźngya: az cinkormźnyzat tulajdonában lévő, közművesítetlen, konténeres
művelésľe alkalmas telekingatlanon, fának és bokomak, cserjének nem minősülő
zöldség- és gyiimölcstermesztés céljából köz<isségi kert kialakitása, a VIII. kertiletben
lakó- vagy hrtőzkodási hellyel rendęlkező természetes személyek (a továbbiakban:
kerületi lakosok) részére,

a páIyázat. alkalmazásában közösségi keľt kialakĺtásana]ďfeľľrtaľtásarrak ľlinőstil a
telekingatlanon konténerek, termőfüld, ĺintözőtartá|y biztositása, továbbá az ingyenes
használók részéte zárt l'rc'Ílj.letľe történő bejutás rendjének biztosítása az ingyenes
használók és a kulcsok nyilvántartása, a hasznźiat legalább hetente egyszeri
alkalommal töľténő ellenőľzése,

a pá|yaző tudomásul veszi, hogy alapesetben a vetőmagot és a múvelési eszk<jztjket a
kerületi lakosok, mint ingyenes használók biztosítj źl<, azonban a pá|yáző igény szerint
saját döntésével ezek bi*ositását is vállalhatja,

a pá|yáző tudomásul veszí, hogy ingósźrykéĺt olyan tĺároló lehetőséget bińosíthat a
telekingatlanon, amely e|zttrhatő módon lehetővé teszi a szerszámok és egyéb
eszktjzök tźĺo|ástlt,

páIyaző lehet az egyesülési jogról, a kozhaszs.ttl jogállásról, valamint a civil
szetvezetek múködéséľől és támogatásárő| sző|ő 2011. évi CLXXV. törvény szeľinti
civil szervezet és a lelkiismereti és vallásszabadság jogaľól, valamint az egyhźlzak,
vallásfelekezetek és vallási közcisségek jogáI|źsźről szóló 201I. évi CCVI. törvény
szerinti egyhtn,

apá|yáző váIla|ja, hogy keriileti lakosok részéte ingyenes hasznźiatot biĺosít adott év
februáľtól _ az elsó évben a civil szervezet általi birtokba vételt követően - októberig
teľjedő ídőszalła a telkeken torténő közösségi kęrt művelése céljából, amely a civil
szervezet á|tali hasznosítás időtaľtamanak végéig tetszőleges alkalommal
meghosszabbíthatő,

a pá|yazo tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításra az
ĺinkormányzatbármę|y év december 31. napjára legkésőbb november l-jéig kĺjztjlt
írásbeli felmondással indoklás nélktil a szerzóđést felmondhatja,

a pá|yáző tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefi'iggésben az ĺjnkormźnyzattal
szemben sem jogalap nélküli gazdagođás, sem egyéb jogcímen megtérítésre
semmilyen foľmában nem tarthat ígényt,

a páIyźnat nyertesével az önkoľmányzat ingyenes, kozfeladat-ellátást szo|gtiő
hasznosításí szerzodést köt, aki ęz a|apján bińosítja az éůtala tetszés szerint
kiválasztott kerÍileti lakosok részére azingyenes telekľész (konténeľ) hasznźůatot,

a pá|yázat nyertese a kerületi lakosokkal a telek (konténer) rész hasznáIaÍźlrő| és
kiadott kulcsokĺól - a vonatkozó adatkezelési szabályoknak megfelelően
nyilvĺíntart ást v ezet, amely nem minősül szerződésnek,
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a
J.

4.

e határozat alapján mind a civil szervezeteknek tcirténő hasznosításba adás, mind a civil
szervezetek általi természetes személyeknek torténő hasznáIatba adás ingyenes, azza|,
hogy sem az önkormányzat, sem a civil szervezet egymźlssal és ahasznźiő természetes
személyekkel szemben ellenszolgáLtatásranem tart és nem tarthat igéný.

e hatátozatban foglaltak szerint pá|yázati fellrívást tesz kozzé _ 15 napos ajánlattételi
hataridővel - és felkéri a jegyzőt a pá|yázat kiírásrára és lebonyo|ítźLsáLra azza|, hogy a
páIyazőkat az a\ábbi éľtékelési rendszer alapjáĺ az tjsszességében legelőny<isebb ajanlat
elv szerint kell elbírálni

e.) előný éIvez az a pálryźnő, aki a kerületi polgárok szánfua mennyiségileg és

minőségileg ttibb/jobb felszerelést, miĺködési feltételt biĺosít a kĺiz<isségi kert
megvalósít ása cé|jáből (+ 1 -5 pont),

f.) előnyt éIvez az a pźiyáző, aki hasonló kozösségi kert progľamban máľ sikerrel részt
vett és ezt dokumentumokkal ígazolja (+1 pont),

g.)etőnyt éIvez az a ptĺ|yźnő, aki egyéb taľsadalmilag hasznos tevékenységével
összekapcsolja a köz<isségi kertek működtetését (+1 pont)

h.)előný é|vez az apá|yáző, aki a keľtészeti tevékenységgel kapcsolatosan folyamatos
segítséget ny($taz ingyenes hasznáIőkrészére (+2 pont).

a) apá|yazatokbítźůatźlra 5 tag,Úbírźiőbizottságothozlétre, melybe kijelöli:

Zentaioszkáĺt,
Kaiser lőzsefet,
Jakabfy Tamást,
Pintér Attilát,
Soós Gyorgyöt,

a tagok dýazásbarl' tiszteletdíjban nem részesülnek.

c) abizottság apáIyázat(ok) nyertesé(ei)ľe javaslatot tesz a Képviselő-testĹĺlet részére. A
kiíró fenntĄa ajogot arra, hogy a pá|yázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa . A páIy źuat eľedményéről a Képviselő-testület kĹilon dont.

a hatźrozat 1. pontja szerinti telkeken lévő kerítések helyreáIlítasźra és a telkek
lomtalanításźlra - a Kisfalu Kft. bonyoLitásában - a 11602 címen a rendkívĹili karbantaľtási
keret teľhére 400.000 Foľintot biĺosít.

Fe1elős: 1-3 pont, 5. pont esetében: polgármester
4. pont esetében: jegyző
6. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hatáĺid(5: |.,2.,3., 5.a), 6, pont esetén 20|3. maĺcius 06.
4. pont esetén 2013. marcius 31.

5.b) pont esetén aBirźiő Bizottság dĺintését kĺjvető első rendes képviselő-testiileti
ülés

5.

6.
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Napirend 2ll.pontja
Javaslat FT C Sp o ľtsáto r üzemeltetési feladataĺn ak me gh atár ozásár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
A bizottságok megtargyalták. A napirend vittLjźLt megnyitja. Megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az első határozati pontban kijelölik üzemeltetőnek a JIK-et. Viszont jelentős törvényi
változások léptek életbe' tehź.1- ez a jogosultság, hogy azizemeltetőt kijelölik, még a testiilet
hatáskĺjľében van? Aľra vonatkozó hatáskĺjľ megjelölést nem talá|t a törvényben, ami kikötné,
vagy gáto|náeń.

Dľ. Kocsis Máté
Aljegyző Asszony váIaszo| a kérdésre.

Dr. Mészár Erika
A Képviselő-testület hatáskĺjrét az határozza meg, hogy amennyiben a köznevelésről
szólótörvényben a KIK lemond a hatáskĺjrľől, akkor az ĺjnkormányzat tudja hasznźini ezt a
szabad' kapacitást, amikor nincsen tanőra. Abban az esetben, ha visszakerül a hasznáIat joga,
akkoľ köznevelési intézmények felügyelete miatt tuđja a TestĹilet azizęmeltetést átadni a JIK
részéte.

Dr. Kocsis lslálté
Megadja aszőt dľ. Révész Mtrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész ľĺ.ártĺ
Az e|óterjesztésben szereplő hatźrozatsztĺllhoz tartoző előterjesztést nem ta|á|ta meg a
honlapon, kéri' hogy utólag pótoljrík a helyszíni anyagok feltöltését is a honlapra.27312012
(vII. 19.) számthatáľozat 4. pontja aľrőI sző|, hogy a megvalósuló sportsátor Ĺizemeltetésére,
hasznosításźlra te1esszen be a VPB elé jóvahagyásra nyí|t pá|yázati felhívást azza|, hogy a
leendő sikeres pá|yazőnak alapfeltételként vállalnia kellene a létesítmény hasznáIat költségét
és ezen felülkellene ajźĺĺLatot tennie apiaci a|apű hasznosítási időszak ellenéľtékére.Kétdezí,
hogy eń' meg fudjĺák-e még tenni, meľt 30 nap az üzemeltetési tender lefolytatásának
hatĺárideje? Ezt most a jogszabáIyokvá|tozása miatt ezmég fenn áll-e? A másik kérdése, hogy
a Vajda Péter Általános Iskola fogja délelőtt<inként használni a spoľtsátoľt, de onnantól
kezdve,lesz-e rá lehetőség, hogy đélután, vagy héwégén más is használhassa ezt' és ha igen
akkor aztki fogja koordinálni, és milyen feltételekkel?

Dr. Kocsis lNIáLté

Az első kérdésére aváIasz, hogy igen, június 31-ig, a másik kérdésére pedig, ha jól tudja,
akkor a JIK-nek lęsz arra lehetősége, hogy megszervezze a tanéven kívĺili hasznźiatźń a
sportcsarnoknak.
JakabĄ. Tamás képviselőnek adja aszőt.
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Jakabs Tamás
Aľra emlékszik egy VPB-s vitáról, hogy ez a sátor az onkormányzattulajdonában lesz. Ez az
előterjesztés pedig arrő| sző|', hogy 15 év múlva kerül a tulajdonába. Akkor most kinek a
tulajdonában van addig is? A kĺjvetkező kérdése' hogy a gáz és villanyfogyasztás enĺryi Iesz,
vagy csak a toredéke, merteń.nagyon magasnak taĺtja.

Dr. Kocsis M:áLté
A telekľész az onkormáĺyzaté. A sátrat azFTC sajat költségén a|akjtjaki, ezért ez a jelentős
cisszegért délután az FTC, délelőtt az iskola hasznáIhatja. Az ilzemeltetési költségek
piackutatás útjan keľĹiltek kialakításra, a szám|ák e|óirźnyzata perszę cs<jkkeni fog, ez
egyébként is téli iđőszakľa lett kalkulálva.

Dľ. Kocsis M.áté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pontot |ezźtrja. Szavazásra bocsátja az
alábbi hatćr o zati javasl atot :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. önként vállalt feladatként aYajđaPéteľ Ének-zeneiÁltalanos és Sportiskola (Bp. 1089
Vajda Péter utca 25-3I.) udvaľiín lévő sátorral befedett sportpályát és ahhoz kialakított
kiszolgáló létesítményeket 20|3. július 31. napjáig a Józsefuarosi
Irtézménymfü<jdtető Központ iizemelteti.

2. amennyiben a KlebelsbetgIĺÍézményfenntaľtó Kcizpont az I. pontban nevesített udvar
részbeni haszná|ati jogáról lemond a Jőzsefvźtosi Intézményműködtető Központ
javźra, akkor a lemondást a Képviselő-testiilet elfogadja és felkéľi a Józsefuarosi
Intézményműködtető Központ vezetőjét, hogy aZ a|apítő okirat módosításának
előkészítéséről gonđoskodjon annak érdekében, hogy a Józsefuarosi
Intézményműkĺidtető Központ a piaci bérbeadási feladatok eL|átásźlt le tudja
bonyolítani.

3. ahatározat 1. pontjában foglalt iizemeltetési kĺiltségel<ĺe 3.470 e Ft feđezetet biztosít
az á|ta|énos taľtalék terhére.

a 3. pontban foglaltak miatt
a. az onkormányzat kiadásl1107-01 cím Műkcidési cél és á|ta|ános taľtalékon beliil

az á|taláĺos taľtalék e|óhźnyzatát 3.470 e Ft-tal csĺlkkenti, ezze| egyiđejűleg a
11108-02 cím finanszírozási mfü<jdési kiadásokon belül az irźnyítő szervi
trĺmogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalás a előfuányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli a J őzsefv źrosi Intézményműködtető Kĺizpont tĺímogatása címen.

b. a Jőzsefvátosi Intézményműködtető Központ bęvétęli 70103 cím finanszírozási
mfüödési bevételeken belül az futnyitő szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|án töľténő jőváirás e|őirányzatát 3.470 e Ft-tal megemelí, ezze|
egyidejiileg a dologi kiadások e|őirźnyzatátugyan ezen <isszeggel megeme|i az I.
pontban foglalt feladatok címen.

felkéri a po|gármesteľt, hogy a hatfuozatban foglaltakat a koltségvetés következő
módo sításán ti v e gy e figyelembe.

4.

5.
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Felelős:
Hataľidő:

po1gármester
l. pont esetén 2013. március 06.
2. pont esetén f0l3. marcius 20.
3. és 4. és 5. esetébena20I3. évi költségvetés következő módosítása

17IGEN

Dľ. Kocsis Máté
Megállapí$ a, 17 ígen, 0 nem, 1 taľtózkodással a Képviselő _testület elfogadta a kövętkező
hatáĺozatot:

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc, Z AT ALHIZ ľ'ĺnqo s ÍľBTT SZóTo B B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
77ĺ2013. (III.06.) O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy

1. onként váIlaltfeladatként a Vajda Péter Ének-zeneiÁltalanos és Sportiskola (Bp. 1089
Vajda Péter utca 25-3I.) udvarán lévő sátorľal befedett spoľtpályát és ahhoz kialakított
kiszolgáló létesítményeket 2013. július 31. ĺapjáig a Józsefuárosi
Intézménymtĺködtętő Központ üzemelteti.

2. amennyiben a Klebelsberglntézményfenntaľtó Központ az 1. pontban nevesített udvaľ
ľészbeni haszĺźiati jogáról lemond a Jőzsefvátrosi Intézménymfü<idtető Kĺizpont
javźxa, akkoľ a lemonđást a Képviselő-testiilet elfogadja és felkéri a Józsefuárosi
Intézményműködtető Ktizpont vezetójét, hogy az aIapítő okirat módosításának
előkészítéséről gondoskodjon annak érdekében, hogy a Józsefuĺáľosi
Intézménymfüödtető Központ a piaci bérbeadási feladatok ellátását le tudja
bonyolítani.

3. ahatátozat l. pontjában foglalt tizemeltetési k<lltségek<re 3.470 ę Ft fedezetet biztosít
az źt|talźlĺos taľtalék terhére.

4. a 3. pontban foglaltak miatt
c. az Önkormányzat kiadás11107-01cím Működési cél és általános taľtalékon belĺil

az źitalźlĺos taľtalék elófutnyzatat 3.470 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a
11108-02 cím ťĺnanszitozási mfüĺjđési kiadásokon belül az iráĺyítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli a J őzsefvárosi Intézményműködtető Központ támogatźsa címen.

d. a Jőzsefvátosi Intézménymúködtető Központ bevételi 70103 cím finanszírozźsi
működési bevételeken beltil az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számIźn történő jőváírás eLohźnyzatát 3.410 e Ft-tal megemeIí, ezzel
egyidejiĺleg a dologi kiadások elóirtnyzatát ugyan ezen ĺisszeggel megeme|i az 7.

pontban foglalt feladatok címen.



5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 1. pont esetén f0|3. maĺcius 06.

2.pontesetén 2013. maľcius 20.
3 . és 4. és 5. esetéb en a 2013 . évi költsésvetés kĺivetkező móđosítása

Napiľend 2l3.pontja

pá|yázathoz
(írásbeti előterj esĺé s, p olI<EZB ES ÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis };4'źLté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Abizottságok megtĺáľgya|tźk. A napirend vítźĄźń megnyitja. Kérdés' hozzźszőIźls hianyában a
napirendi pont vitáját |ezarja. Szavazźsrabocsátja az aIźlbbihatźrozati javaslatot:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 35120|3. (II.06.) szźtmtĺ képviselő-testtileti hatáĺozat 1. pontja szeľinti ben:htu;ási
összköltséget, a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség által kiíľt Köľnyezet és Eneľgia
operatív Program EpĹiletenergetikai fejlesfések és kcjzvilágítás energiatakaľékos
áta|akitása elnevezésű KEOP-2012-55.0/A kódszáńú - páIyazati konstrukció
,,Eneľgiarac ionalizá|ás Józsefr árosbď' címĺĺ pá|y azat tar gyábal bruttó 1 1 5 890 5 5 1 Ft
ben:hazási összköltségre módosítja, amely költségvetés a páIyźnati konstrukció
keretében teljes egészében elszámolható (elszámolható költség bruttó 115 890 551 FĐ
és fe|hata|mazza a polgríľmesteľt a pá|yázat benffitásához sztikséges és a
Iĺányp őtlás ok s oriín fe lmeriil ő ö s sze s dokumentum aláír ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. mĺĺľcius 06.

2. a 35120|3. (II.06.) szźmű képviselő-testületi hattrozat és ezen hatźrozat 1. pontja
a|apjan az Épu|etenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakaľékos áta|akitása
elnevezésű, KEOP-20I2-5.5.0lA kőđszámű pá|yázati konstrukciójára
,,Energiaracionalizálás Józsefvarosba', címtí pźt\yázat benyújtásĺához) a tamogatási
kérelem pénzngyi ťlnanszírozźsźůloz ĺisszesen bruttó |7 383 583 Ft összegri saját
forrást biĺosít, ameIyhez 98 506 968 Ft KEOP fonásból igényelhető támogatást
p áLy áz me g, a következő ingatl anok eneľ gi araci oĺaIizáItsár a:

- Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda (1084 Budapest' Tolnai L. u. 7-9.,hlrsz.:
34803/1)

2t



- Százszorszép Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest, Szuz u. 2., A.és B.
épület, hrsz.: 35f63

- Várunk Rád Napkĺjzi otthonos óvoda (1086 Budapest, Csobánc U. 5.' hĺsz.:
3s908.)

- Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Jőzsefvfuosi onkormáĺyzat Polgármesteri Hivatal
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.; hĺsz.: 35f35)

3. a35l20l3. (II.06.) szźrrńképviselő-testiileti hatfuozatotazalábbialď<al egészíti ki:

Az önkorményzati költségvetésben' valamint a 3 évre előre szóló költségvetési
tervébęn (gördülő tervezés) a teljes projekt összeg - adott évre jutó összegét _ a
felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások kcjzött nevesítetten
szerepelteti.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. március 06.

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté

Megállapítja, 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő_testület elfogadta a következő
hatfuozatot:

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHIZ MINo SÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGEs
HATAROZAT:
78t2013. (rrr.06.)

A Képviselő-testülęt úgy dtln1, hogy

1. a 35/2013, (II.06.) szźlmű képviselő-testületi hatáľozat 1. pontja szerinti beľuházási
osszkoltséget, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Kc'ľnyezet és Energia
operatív Progĺam Epiiletenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakaľékos
tĺa|akítása elnevezésri KEoP-2012.5.5.0lA kódszámú - páIyázati konstrukció
,,Eĺet giar acíona|izá|ás Józsefu ĺáľo sbď, címu pźly azat tár gy áb aĺ bruttó 1 1 5 8 9 0 5 5 1 Ft
beruházási osszköltségre módosítja, amely költségvetés a páIyźnati konstrukció
keretében teljes egészében elszámolható (elszĺámolható költség bruttó 115 890 551 Ft)
és fe|hata|mazza a polgármestert a pályazat benyújtásĺĺhoz sziikséges és a
hianypótlások során felmerülő összes dokumentum alźirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. máľcius 06.

2. a 35lf0I3. (II.06.) számu képviselő-testülęti hattrozat és ezen hatáĺozat 1. pontja
a|apjáĺ az Épu|etenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakitása
elnevezésű, KEoP-f012-5'5.0lA kódszámú pá|yázatí konstrukciójĺíľa
,,Energiataciona|izttltts Józsefuarosba'' címu pá|yázat beĺy(Ątásźlhoz, a ttľrlogatási
kéľelem pénztigyi ťĺnarlszírozásźůloz cisszesen bruttó 17 383 583 Ft összegti saját

18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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forrást biztosít' amelyhez 98 506 968 Ft KEOP fonásból igényelhető támogatást
p tt|y az me g, a kclvetkező ingatl anok eneľ gi araci onalízáIásáĺ a:

- Napľaforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9., hrsz.:
34803t1)

- Szánszorszép Napktjzi otthonos óvoda (1086 Budapest, Sniz u. 2., A. és B.
épĺilet, hľsz.: 35263

- Várunk Rád Napkĺjzi otthonos óvoda (1086 Budapest, Csobánc ü. 5., hĺsz.:
3s908.)

- Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatď
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.; hĺsz.: 35235)

3. a35l20I3. (II.06.) számuképviselő-testĹileti hatźnozatotaza|ábbia]<kalegészíti ki:

Az önkormźnyzati költségvetésben, valamint a 3 évre előre szóló kĺjltségvetési
tervében (göľdülő tervezés) a teljes projekt összeg _ adott évre jutó összegét - a
felha|mozźtsi célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások közott nevesítetten
szerepelteti.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. március 06.

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a JózsefvárosÍ Egyesített Btilcsődék alapítĺó okiratának
elfogadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áLté

A bizottságok megtaĺgya|tźk. A napiľend vítáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hianyában a
napirendi pontvítáját|ezĄa. Szavazásra bocsátja az alábbihatáĺozati javaslatot:

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék a|apitő okiratot módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységęs szerkezetbe foglalt tĺj alapítő okiratát az előterjesńés |-2. sz.
meIlékletében foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja 20|3. marcius 15-i hatállyal,

2) felhata|mazza a polgáľmestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
aIáítására.
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Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 2013. máľcius 15.

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, 18 igen,0 nem,0 taľtózkodással a Képviselő_testÍilet elfogađta a kĺjvetkező
határozatot..

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZATHo Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
7gt2013. (I[.06.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1) a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék a|apitő okiratot módosító ol<lratát, valamint a
módosításokkal egysé ges szerkezetbe foglalt ilj a|apítő okiratát az előteľjesńés |-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013. mĺíľcius l5-ihatá||yal,

f) felhata|mazza a polgármesteľt a hattnozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
alt,jrására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. maľcius 15.

Tájékoztatók

o Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testĺileti határozatok
végľehajtásárĺól, az előző iilés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, il
jelentősebb eseményekľől és az tinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;4láté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Napirendi pont vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitájźt |ezáĺja,
szavazni nem kell róla.

o Táj ékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyző
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Dľ. Kocsĺs Máté
Napirendi pont vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napirend vitźiźń lezźnja,
szavazĺi nem kell róla.

o Tájékoztatőazadósságátvállalássalkapcsolatosintézkedésekľől

Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

I)ľ. Kocsis Nĺáté
Napirendi pont vítáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Kér đezí, ho gy hany szźza|ék a támo gatźs.

Dľ. Kocsis NIáúé
40Yo, aĺni 4,5 milliĺáľd forintot jelent.
Napirend vitájźt|ezźlqa, szavazni nem kell ľóla. Képviselői kérdések következnek az SZMSZ
20 $-a értelmében.

Képviselői kérdések:

Dr. Kocsis Máté
Jakabfu Tamás képviselő úr, oné asző,parancsoljon.

Jakabff Tamás
Ktĺszĺin<jm szépen. Két héttel ezelőtti kérdésemre, ami a LELEK Pľogľamnak a
bérleményellenőrzésre vonatkozott tavaly tavasszal |ezajlott tészéte vonatkozott, arÍa
megkaptam a vá|asú.. A vá|asz azt tarta|mazta, hogy más összefoglaló anyag nem készült a
bérleményellenőrzésľől, mint az ałrlit tavaly nyaľon egyébként megkaptunk. EzzęI nekem az a
meglátásom, hogy tehát ebbő| az anyagbőI ígazáből azt sem tudtuk meg, hogy mégis mi az
amit, amire rźkérđeztek, mi az arlire nem kérdeńęk rá. Ugy hogy azt gondolom, hogy ez a
kéľđés további vizsgáIatot igényel, és azt szeretném kérđezn| hogy mi ennek a módja, hogy
én tészlętęsebb adatokat tudjak a bérleményellenőľzésľől megkérdeznĺ. Tehát kihez tudok
foľdulni ebben az ugyben' hogyha részletes adatokat, akár statisztikźů<at, akár konkľét
esetekben, konkľét kérđőíveket szeretnék megnézni. Köszönom.

I)r. Kocsis Nĺ.áté
A Képviselő Úr kérdésének első feléľe az a vá|asz, hogy magát a kéľdőívet, vagy ezt az
adatfelvételi lapot a Képviselő-testület látta, jővźůlagyta, döntött ľóla. A statisztikáWa
vonatkozóan, pedig jó helyen jar, itt ke|| ezt kémi. Szerintem a Jegyző Asszony magáénak
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érzi a feladatot, ha jól látom. Es akkor a konkĺét kéľdésére írásban megkapja a váIaszt. Ha
statisztikákra kíváncsi, akkoľ legyen kedves megjelölni azokat, hogy melyekľe. Mit
mutassanak ki ezekből, milyen szempontok alapján, és akkor ań. irásbaĺ megküldi a Hivatal
onnek. Egyébként szerintem ne bonyolítsuk túl az életiinket ezzel az SZMSZ 20. $-sal,
szerintem kéľje a legyzo Asszoný, és akkor meg fogja kapni, nincs abban semmi titok.
Nyilván a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett kezeljfü ezekęt az ađatokat, hogy
ismerjiik meg, de Képviselő Ur egyrésń.Iáthatja, másrészt statisztikát meg ezekből végképp
|:áthat, ĺ;sak majd legyen kedves megjelölni, hugy nrilyerr sziuntrkĺa, Vagy ľrilyen
kimutatásokľa kíváncsi konkĺétan . Ha ez így elfo gadható onnek.
Komássy Ákos képviselő uré a sző,parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszĺjnĺim szépen. Tisztelt Polgáľmester Uľ' tisztelt Képviselő-testtilet! Megkaptam 3.
vá|aszźi is a CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Zrt aYźrosüzemeltetési SzolgálatnáIvégzett
átví|ágításával kapcsolatban, az arrőI készült jelentéssel kapcsolatban. En éľtem, hogy a
nyomozó hatóság megkérte az lgazgatő Urat, hogy ne nyrijtson erľől tájékoztatást. Az a
tiszteletteljęs kérésem, hogy legyen szíves nevezze meg ań. a jogszabá|yt, on sokkal jobban
fudja, hiszen szakmája is, amely alapján a Képviselő-testület hatfuozattlban megarende|t és az
onkormányzat áItaI ťlzeteIt jelentést, amelyet egy magtncég készítętt a JVSZ
gazđá|kođásáľól, én, mint a Képviselő-testiilet taga fé| éve nem ismerhetem meg. Azza|
együtt, hogy tisztában vagyok az esetleges ennek kapcsán sztikséges titoktaľtási
kötelezettségemmel, és teľmészetesen eleget teszik neki, ha van ilyen. Ha pedig' ha pedig
nincs ilyen jogszabály, akkor továbbra is kérđezem, hogy azon kívtil, hogy Acs Péter mire
hivatkozva nem ad tájékoztatást az źi|ítő|ag befejezőđott átvi|ágításrő| és az aľról késziilt
jelentésről, azon kívül mikoľ ismeľhetjiĺk meg ennek a vizsgźiatnak a következményét. Mi, a
Képviselő-testület Íagsai, a nyilvánosság ilyen szempontbőI, az egy másik kérdés kör.
Kĺjszĺinom.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Én is éľtem' hogy Képviselő Úr, nem is Ön egyébként, nem ont izgatja ez anĺlyfua, aŻ" is
tudom, hogy feladatot teljesít, de a nyomozás érdeke az oĺlnagában jogszabáIyban foglalt
lehetőség. Tehát az a he|yzet, hogy jőpár bűncselekmény elkövetésének alapos gyarÍĄa á|1,

fenn a JVSZ korábbi mfüĺjdésével kapcsolatban. Az is helyzet, hogy a korábbi igazgatő jő
néhany embere még ennél a cégné| dolgozott, vagy dolgozik, akík a nyilvánosság számára is
igazo|hatőarl az ő befolyása alatt állnak. Az is tény' hogy jó néhany dolog eltűnt abból a
cégből, azőta ís, iľatok, dokumentumok, és egyéb olyan eszkĺizĺik, ha jól tudom most éppen
két videokaneúń is keľes a cég, amely, hát hogy mondjam, nem aÁ. engedi következtetni a
nyomozóhatóság szźtmára, hogy jó, ha ezkozkézen forog, ezért foga|mazták meg ań. a kérést,
hogy a nyomozás |ezárásáig, amely nyomozás kapcsán egyébként a korábbi igazgatőnál maľ
házkutatts is volt, legyÍink keđvesek nem publikálni. Én elhiszem onnek, hogy az eskĹijéhez
híven megÍartaná az Onre bízott titkot, de itt ennél többről van sző. Nem arról van szó, hogy
mi bízunk-e abban, hogy on nem adja oda annak az anyagot, ak<l az előbb az on fiilébe
sugdosott, legalább 4 dolgot, ezt akfu még el is hisszĹik, csak a he|yzetennél bonyolultabb. Én
aztfiđom onnek ígérni, fi'ľcsa heIyzet ez, mert abszolút éľtem a Képviselő igényeit. Teljesen
ígaza van abban, hogy akarja lźĺni. Ugyan akkor on meg értse meg azt, hogy a
nyomozóhatóságnak is teljesen ígaza van abban, hogy eń. még egyelőre szfü körben kell
kezelni. Ez egy furcsa he|yzet. En aľrnyit tudok tenni, hogy fogok ími egy levelet, nem is
tudom, hogy nekem kéne ezt címezĺem, majd meglátjuk ki a címzője, de mindenképpen úgy
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is én vállalom éľte a felelősséget. Tehát írunk egy levelet, hogy akkor mi van, hogy á|I.ez a
dolog, mert hogy a Képviselő-testület tagsaí egyébként jogga|, szeretnék már látni. En is
nyugodtabb lennék, ha maľ |átnźIk, hogy miről is volt itt sző. De nem lenne ilyen felhőtlen
mindenkinek a minden n'Pja, mint ahogy most sokan érzik magukat ebben az ĺjgyben.
Megnyugtatás képpen én még az tudom onnek mondani, bźr ez az On kíváncsiságát nem
oldja, hogy én sem láttam az anyagot. Nem fudom peľesze' ez mennyiben segíti a lelki békéjét
a Képviselő Úrnak, pusztán a szoliđaritásomat szerettem volna kifejezni ebben a témaköľben.
En magam is öľülné, ha elérhető lenne számunkra, de akceptálom a kéľést. Egyébként azönét
is, tehát ne értsen félre, nem akartam ebből iróniát. Abszolút jogos kérése egy képviselőnek,
hogy hadd lássuk. Kérdés, hogy melyik érdek az erősebb? Meg fogjuk ĺézni egyébként
jogszabźiy mentén is ezt, és egy levélben fogunk információt kérni arra vonatkozőaĺ, hogy mi
a helyes eljĺĺrási rend ebben a furcsa kialakult kęttős helyzetben. Ki és miľől kaphat
tźĘékoztatást. De mondom, felre ne éľtsen, abszolút egyet ér:tek az igényével, abban semmi
kivetni való nincs. Felhatalmazással ül itt, joggal kér ilyen dolgokat, csak nem szeretnénk
olyan hibát elkcivetni, ami bár az on igényeit kielégíti, de máshol meg valamilyen kárt
okoznánk az onkoľmźnyzat báľmely intézményének vagy érdekének, vagy akríľmilyen
biintető eljrĺrásnak. Ezahelyzet. Egy kis türelmet kérnék ebben az ügyben. Kialakítjuk majd a
megfelelő álláspontot.
Pintér Attila képviselő tlté asző.

Pintér Attila
K<jszöntjm szépen aszőtPolgármester Úr! Az lenne a kérđésem, hogy a Roma Paľlament által
haszná|t helyiség, ani a Tavaszmező utca 6. sztml alatt van. Mivel az ingatlan éľtéke
meghaladja a 25 miIIíó foľintot, és ezért a VPB hattrozott aľľól, hogy kiírja az ingat|arl
hasznosítására vonatkozőan egy páIyźnatot, hogy ennek a pźiyázatnak az tigye hogy áll, ki
hasznáija, haszná|ja-e valaki jelenleg ezt a helyiséget, mennyit fizet érte? Tudtommal
egyesiilet 6 %o-os bérleti díjat kellene, hogy fizessen, ami, ha a 25 millió forintot tekintlink,
akkor azhavonta 125.000.- Ft. Legjobb tudomásom szerint ez a Roma Paľlament hosszú évęk
óta nem ťlzetetr. érte ennyit, mint amennyit a rendeleteink előírnrának. Én csak ezéľt aggódom
az onkormźnyzat érdekeiért. Ugyao akkor nem volt aľľól határozat,hogy az oĺlkormźnyzat
ezt a magasabb ĺjsszegű bérleti díjat mérsékelné. Ez igyben szeretnék kérni egy tájékoztattst.
Kĺjszĺjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:áúé
Képviselő Urat tájékoztatni fogjuk, 15 napon belül, írásban, valamennyi kérdésére vtlaszul.
Sz1Ii Ba|źzs képviselő úr, parancsolj on.

Szili Balázs
Kĺjszĺjnöm a szőt Polgármester Úr! Iľigykedve ha||ottam, hogy Jakabfy Tamás képviselő uľ
vá|aszt kapott a két héttel ezelótti kérdésére. En sajnos, nem vagyok ilyen szerencsés
helyzetben, ezért az a k&désem, hogy én mikor fogok vźl|aszt kapni a két héttel ezeLőtti
képviselői kéľdésemre? Köszĺinöm.

27



.9

Dr. Kocsis NI'áté
Holnap, akkor jár le a 15 nap. Így lesz.

16 őra 08 perckoľ az ülést bezárom.

Budapest, 20|3. március

A jegyzőkönyv -ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testüIet 2013.
marcius 06-i

Szedliczk
Szervezési

A' j egy zőkonyvet készítették:

*á'Fd#kkil,i^,
S zeľvezési és Képvise|Wt o dav ezeto

fu.ďA^
Vidákné Csébi Tímea

ngyiĺtéző

A Képviselő-testiilet ieeYzőkiinwének mellékletei:

l.. számri melléklet - jelenléti ív

2. számű melléklet - név szerinti szavazási lista

3. számű melléklet - meghívó és előteľjesztések

@

r r- \._!dJ I

Rimán Eďin,i
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Mel!ék!et

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 27 ' 15:17
Típusa: Nyílt
Határozat száma 60; E|fogadva
Egyszerĺĺ szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0
Távol

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

0.00
16.67

Osszesen

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a
Szi|i Ba|ázs

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 27 ' 15:24
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 10; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi onkormányzat 20,|2. évi
7 l2012.(x.21 .) rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67

költségvetésérő| szó!ó

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila
Szi|i Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 27.15:44
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 63; E|utasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tańózkodik

4 25.00 22.22
12 75.00 66.67
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. február 27 ' 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat száma 64; Elfogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat azEurőpa Belvárosa Program ll. koncepciójának kidolgozására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodĺk

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
11.11

Osszesen

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 27 . 15:50
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 65; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a Magdolna Negyed Pľogram lll. pä|yázat megvalósításához
kapcsolódó döntések meg hozatalára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szĺ|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 27 ' 16:10
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 66; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Práter utcai iskola és tornacsarnok pá|yázat útján történő
bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárÍa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 27 ' 16:10
Típusa: Nyílt
Határozat száma67; Elfogadva
EgyszeriÍ szavazás

Tárgya: Javaslat a Práter utcai iskola és tornacsarnok pá|yázat útján történő
bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 93.75 83.33
0 0.00 0.00
1 6.25 5.56

Szavazoff 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
Tart.

Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 27 ' 16:16
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 68; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi
döntések meg hozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
osszesen í8 100.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. Révészll(áĺta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyĺ Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pĺntér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



|deje: 2013' február 27. 16:23
Típusa: Nyílt
Határozat száma 69; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Budapest Vlll.,
félszuterén összenyitott
adására oktatóközpont
lgazgatóság részére

Szavazás eredménye

Bezerédi u. 3.5. épületek fóldszinti, és
helyiségeinek térítésmentes használatba
céljára a Fővárosi Katasztrófavédelmi

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 {00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

lgen
Nem

Balogh lstván
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. február 27 ' 16:25
TÍpusa: Nyí|t
HaÍározatszáma70; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat igazgatási szĹinet e|rende|ésére, és a po|gármester 2013. évi
szabadságo|ási Ĺitemtervének elfogadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í 6 í00-00 88-89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh István
Dr' Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMár1a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI

1_0



Szavazás eredménye

ldeje: 2013, február 27. 16:25
Típusa: Nyĺ|t
Rende|et száma 11; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére, és
szabadságolási ütemtervének elfogadására

Eredménve Voks: Szav% Össz%

polgármesteľ 20í3. évi

lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
Osszesen 18 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI

1.r



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 27. 16:28
Típusa: Nyílt
Határozat száma71; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámolo az egyezségi tárgyalásokról a Védőháló Paks Szociális
Fog la| koztató Non profit Kft.vel kapcsolatosan

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárŁa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Feľencz orso|ya
Pintér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
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