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Készült Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormźnyzatKépviselő-tęstület 20t4.
augusztus 27.én 08.00 órakor a Jőzsefytrosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tár gy a|őj ában me gtartott 7. ľen d kív ůili ülé s éľő I

Jelen vannak: Dľ. Kocsis MźÍé, Balogh István, dľ. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, Egry
Attila, dr. Feľencz orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser JózseĹ
Komássy Ákos, Pintér Attila, dr. Révész Máĺta, Soós Gyĺirgy, Sántha
Péterné, dr. Szilágyi Demeteľ, SzíIiBalazs, Vöľös Tamás, Zeĺtai oszkár

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond - alpolgáľmester, Danada.Rimán Edina. jegyző, dr. Mészár Erika .

a|jegyző, dr. Kovács Gabriella - a|jegyző
dr. Pesti lvett - Polgáľmesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfiz _ Jegyzőí Kabinet
vezetoje, l{átrahá.rzi Judit - Személyügyi lroda vezetője, Fábián Márta _ Belső EllátáSi
Iroda vezetoje, Szedliczkyné Pekáľi Kaľolina . Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,

Kĺisa Edit _ Ügyviteti Iľoda vezetője, Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda

vezetóje, dr. Bojsza Kľisztina - Humánszolgáltatási UgyosńáIy vezetoje, Hegedíĺsné Kis
Annamáľia _ Családtámogatási Ltoda vezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati Iroda

vezetoje, Bedő Klára - Épĺtesugyi Iroda vezetője, dľ. Kĺóródi Eva - Hatósági Ügyosztály
vezetője,, Tóth Csab a _ Igazgatási Iroda vezetoje, Páľĺs Gyuláné. _ Pénzngyi Ügyosaály
vezetoje, Pénzes Attila - VagyongazdáIkođási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, dr.
Henz Adľienn _ Gazdálkodási Irođa vezetője, Szabó Endľe _ LétesítményĹizemeltetési Iroda

vezetoje, Iványi Gyiingyvéľ _ Főépítészi Iroda vezetď1e, dľ. Szabó Orsolya - Jĺíľási Hivatal
vezetóje, dr. Vas Imľe _ a Kerület orszźągyulési képviselője, Segyevi Zo|tán r. őľnagy _

VIII. ker. Rendőrkapitĺĺnyság vezetoje, Sáfrány József . JIK igazgatőja, Váradi Gizella -
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetője, Csete Zo|tán - Rév8
Zrt. mb. cégvezetője, dr. Alftildi Gytiľgy - RévS Zrt. igazgatósági tag, Kovács ottó -

Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja, Ács Péter - Józsefuarosi K<jzteriilęt-feliigyelet és

Városüzemeltetési Szolgálat vezetoje, Mach József - JKFVSZ várostizemeltetési vezetője,
Kovács Barbara . Józsefuarosi Közösségi Házĺk Kft. ügyvezetoje, Biál Csaba
Józsefuaĺosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat vezetője, dľ. Koroknai András - Józsefuaľosi
Egészségtigyi Szolgá|at fóigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit _ JEB vezetője, Kis István -

Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdiiltetéséért Közhasznú Tarsaság vezetóje, Keľtészné Bľódy
Saľolta _ Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdĺiltetéséért Kozhasznű Társaság vezető-helyettese,

Bonyhády Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnĺjke. Nagy Gáborné - Humĺĺnszolgáltatási
Bizottság külsős taga, Camaľa-Bereczki Ferenc MiklĺĎs - Humánszolgá|taÍźsi Bizottság
külsős tagsa, SzikÍ Ágnes _ Károlyi Gáspár Refoľmátus Egyetem, Baľabás Jőzsef _ a
Yáĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagtra.



Dr. Kocsis M.áté
Köszönti a Hivatal munkatársaít, azintézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testület tagsait.

A Képviselő-testület 2OI4. évi 7. rendkíviili ülését - mely az SZMSZ I2_I7. $-aiban
foglaltak alapján kertilt összehívásra, megnyitja. Megkéri Képvise|őtársait, kapcsoljak be a
szavazőgépeiket. MegáI|apítja, hogy jelen van 18 képviselő, így a minősített szótĺibbséghez
I0,azegyszeru szótöbbséghez is 10 egybehangző szavazat szükséges.

Dr. Kocsis M.áté
Tisztelt Képviselő-testület mielőtt rátérnének a napiľendi pontok tźĺgyaIástlta javasolja, hogy
adjanak hozzászőltlsi lehetőséget Kelemen Zsolt a|ezredes úrnak a Jőzsefvárosi Tűzőrség
Paľancsnokának. Me ga dj a a szőt Paľancsnok Úmak.

Kelemen Zsolt
Kcjszcjni Polgármester Úrnak, illetve a Képviselő-testiiletnek, hogy lehetőséget biztosítanak a
számáĺa, hogy napirend előtt szőIhat. Fontosnak taĄa, mert ebben az <jnkormtnyzati
ciklusban ez az uto|só képviselő-testtileti ülés. Mindenkép szeretné megköszönni azt. a segítő
egyĹittmfüödést, illetve támogatást, amit a Képviselő-testület és az onkorményzat az elmúlt
évek során a VIII. keľületi Tűzoltóságnak nyújtott. Többek között az év végi2 milliő forintot,
amit az elmúlt években megszavaztak, és amiből tĺímogatni tudtĺák a VIII. kertileti tuzoltőkat
év végi jutalom formájábaĺ. Nemcsak a pénzben kifejezhető támogatásra gondol, hanem ań'
az erkolcsi megbecstilést és azt a tudatot, hogy az onkormanyzat ott á11 mcigöttfü, elismerik a

munkájukat és bíznak beĺľrfü. Ígéri, hogy a jőzsefvźtosi túzoltók ezlÍán is legjobb tudásuk
szerint is azon fognak dolgozni, hogy Józsefuáľos polgarai nagyobb binoĺságban éręzzék
magukat. Köszĺjni a lehetőséget. Mindazoknak, akik megméľettetik magukat az
önkormányzatí vźůasztétsokon nagyon sok sikert kívan. A Képviselő-testtiletnek eredményes
munkát kívan.

Dr. Kocsis M:áLté

Köszöni az A|ezredes Úr szavait, köszĺjni az á|đozatos munkájukat és aú" is, hogy politikai
vitĺĺk nélkiil sikerĺilt a tuzoltősággal kapcsolatos döntéseket meghozni egyhangúan. Ez azt
jelenti, hogy a Képviselő-testület valamennyi tagja széles kĺjľben elégedett lehet a

munkájukkal. Megköszoni akeniletiek nevében. További jó munkát kívan'

Az a|ábbi előterjesĺést az e|oterjeszto visszavonta (meghívó szeľinti számozźssal), igy az
érintett blokkon belüli számozás vźitozik:

- 3/2. Nyilvános, egyfordulós páiyźuat kiíľása a Budapest VIII. keľĺilet, ľ'utĺó utca 5-9.
szám a|atti' 3 557 6 I 1 hrsz-ú tinko rmá nyzati tulaj do nú telekin gatlan értékes ítés éľe

Äz sZMsZ 25.s (1) bekezdés értelmében tájékoztat1a a Képviselő-testiiletet, hogy
siirgősségi indítvany érkezett, amelyet az alábbiak szerint javasol napirendre venni.

316. Javaslat diintések meghozata|ára ^z Auľóľa utcai rendelőintézet

(íľásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis 'lĺĺ.áté - polgármesteľ



Javaslat botlatĺókő' emléktábla elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármester

Javas lat az OvĹFo ci p r'o gra'mhoz v,a|ő cs atlakozás ra
(írásbeli eloterjesńés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis iľ/'źLté - polgáľmester

Javaslat bizottsági tag cseľéľe
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľ'ĺtńé _ polgármester

Javas|at a CIB Bank Zrt.fe||ebbezésének elbíráI'ására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l ĺ.áté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Szav azásr a bocsátj a a sürgő ssé get.
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A HATAR oZ AT]H) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTOB B s Éc szÜrsÉcps
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Javaslat dtintések meghozata|ára az Auróľa utcaĺ ľendelőintézet
felújításával (KMOP -4.3.2 l A-13.2013.000 1) kapcsolatban
(íľásbeli előterjesztés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat botlatĺikő' emléktábla elhelyezéséľe
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sántha Péterné - aIpol gármesteľ

Javas lat az Ovi-Fo ci p ľ9 gra'mhoz v a|ő cs atlakozás ľa
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat bizottsági tag cseréľe
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis l|ĺdáté _ polgáľmester

Javaslat a CIB Bank Zľt. fellebbezésének elbírálására
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester
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A Képviselő-testület úgy dc]nt, hogy indokoltnak |átja a sürgősség
indítványként beteľj esztett alábbi előterj eszté seknéI :

okát a sürgősségi

ľendelőintézet3/6. Javaslat dtintések meghozata|ára az Aurĺíra utcai
felújításával (KMOP -4.3.2/ 

^-I3-20t3-000 
1) kapcsolatban

(írásbeti előterj esztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat botlatókő' emlýktábla elhelyezéséľe
(íľásbeli eloterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesaő: Sántha Péterné _ alpolgármester

Javas lat az Ovi-Fo ci pľ,o gľap hoz v,a|ó cs atla kozásľa
(írásbeli eIőterjesńés, P oTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis ll;4:áté - polgármester

Javaslat bizottsági tag cseréľe
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis il;4láté _ polgármesteľ

Javaslat a CIB Bank Zrt. fe||ebbezésének elbírálásáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesző: Dr. Kocsis iľĺ4ź./té _ polgáľmester
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Dľ. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c s átj a az a|ćĺbbi nap irend et :

Napiľend:

1.. Zárt ülés keretében tárgya|andó előteľjesztések

t.

)

J.

Javaslat Díszpolgári Cím odaítéléséľe és a ||12006. (Iil.10.) számú
iinkoľmányzati rendelet mĺódos ítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesńő: Dr. Kocsis iľi4źLté _ polgármester

Javaslat dtintések meghozata|ára a HvT I rehabilitácĺós teľület
v agy ongazdá|kodási feladataival kapcsolatban
(íľásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺĺtúé - polgármester

Javaslat a Budapest Józsefváľos Magdolna Negyed Pľogľam III-al
kapcsolatos dtintésekľe
(íľásbeli előterj esztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiseľ József _ képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő



,| Javaslat igazgatőipá.Jyá,zat véleményezésére!. 
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

- Javaslat fellebbezések elbírálására3. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesxő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester

2. Pénzügyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a 20|'4. évi költségvetéséről sző,J'ó 3ĺ2014. (II.13.) iinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

., A Jĺizsefvárosi Onkoľmányzat 2014. évi kiiltségvetésének első féléves
teljesítéséľől szólĺó beszámolója
(írásbeli előterj esńés, p óľrÉzBES ÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztések

, Juvaslat dtintések meghozata|ára 
^z 

Euľópa Belvárosa Pľogľam II.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egľy Attila _ alpolgáľmesteľ
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

., Javaslat a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 59. szám a|atti iiľes,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsopoľt nyilvános
p á.Jy ázaton töľténő b éľbeadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezetó igazgatő

. Juvaslat nyilvános, egyfordulós páIryázat kiíľására a Budapest VIII. kerület,
Balassa utca 3-5. szám a|atti, iinkoľmányzati tulajdonú telekingatlanok
értékesítéséľe
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester



" Javaslat döntések meghozata|ára a Baross kocsiszín fejlesztésévelt' 
kapcsolatban
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

t Javaslat a Százados úti Művésztelep Magyaľ oľtikség Díjľa valĺí
felterjesztésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Sára Botond - alpolgáľmester

6 Javaslat döntések meghozata|ára az Auróra utcai renđelőintézet
fetúj ításával (KMOP -4.3.2l A-I3-2013-000 1) kapcsolatban

Előterjesĺő: Dr. Kocsis }lĺ.áté _ polgármester

4. GazdáIkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

, Juvaslat az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez

kapcsolódó infľastruktuľális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szab ályaiľól szó ló 3 4 / 20|3. (vI.25.) ö nko ľm ányzati ľendelet m ĺĺd o s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat a Corwĺn Medical l(ft.,,v.a.',-val kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Beľki János Jőzseť_ végelszrímoló

. Juvaslat a Jőzsetválros Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt.létrehozásáva| illetve a
kultuľális, közmíívelődési feladatot e||áúő gazdasági táľsaságok
fela datellátás ával kap cs olat,os d öntések meghozata|ár a
(íľásbeli eloterjesńés, PoTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

n Javaslat a Budapest Józsefuáľosi Onkormányzat tulajdonában állĺí nem
'. lakás cétjára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 3212013.

(uI. 15.) tinkoľmányzati rendelet mĺídosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

. Juvaslat az Onkormányzat tulajdonában állĺó nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120Í3. (vI.20.) számrĺ
ii nko rm ány zati r endelet mó dos ításár a
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Soós Gyorgy - képviselő



5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a partnerségi egyeztetés |ezárására il ĺóxÉsz
j o gh a ľm o n izáciőjá.ľ a| ö sszefü ggés ben
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBES ITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat dłintések meghozata|ára a L46. tiimbre vonatkozó ĺóxÉsz
módosítással iisszefüggésben
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

ą Javaslat a piacokkal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés, POTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

^ Javaslat Autĺómentes Nap megrendezéséreT. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté . polgármester

Ą Javaslat a fák kezelése e|őirányzat és a ktiľnyezetvédelmi és fapótlásĺ
céltaľtalék 2014. évi ziildfeliiletek pótlása, ntivelése célrĺ felhasznáiására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kaiser József - képviselő

. Javaslat botlatókő' emléktábla elhelyezéséľeo. (íľásbelielőterjesĺés,potl<pzBESÍTÉS)

6. Humánsz o|gźitatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefuárosĺ Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(íľásbeIi előteľj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

, J^vaslat hźni gyermekorvosi feladatok ellátásának bÍztosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4:źÍé _ polgáľmester

" 
Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzatiJ. 
osztiindíjpállyárzathoztőrténőcsatlakozásľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Santha Péterné - alpolgármester



4.

5.

1.

2.

3.

Javaslat polgármesteľi és alpolgármesteri keľet teľhére tiiľténő támogatás
elbírálására és együttműktidési megállapodás megkötésére
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgáľmester

Javaslat a Turay lda Színházfe|aján|ásának elfogadására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgármester

Javas lat az Ovi-Fo ci p ro graľ hoz v,a|ő csatlakozás ra
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

7. Egyéb előterjesztések

Beszámoló a Képviselő.testület bŁottságai2013. november 1. - 2014. április
3 0. kiiziitt átruházott hatáskti rb en h ozott dti ntés einek vé gľehaj tás árĺól
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľl4áté - polgármester

Javaslat a 20|4. évi közfoglalkoztatás őszi ütemének megvalĺósításához
fedezet biztosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előteľj esztő : S antha Péterné - alpol gármester

Javaslat a Polgármesteri Hivatal |étszámának emelés.éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Javaslat a Helyi ý{|25z.Iás i Blzottság ta gi ain ak megv á|asztásár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyző, řrVI vezető

Javaslat a 201'4. évĺ tinkoľmányzati választás soľán kiizremĺĺkiidő
szav azatszá m lálĺó b iz o tt s á go k v źiasztott ta gi a ira
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjeszo:Danađa-fuman Edina - jegyző, řrVI vezető

Javaslat bizottsági tag cseľéľe
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

6.

4.

5.

6.



F, Javaslat a CIB Bank Zrt. fel|ebbezésének elbírálásáral. (írásbelielőterjesĺés,porKÉzBESÍTÉS)

Tájékoztatók

' 
Józsefuáľos ktizbiztonságát érintő kéľdésekľől szĺóló tájékoztatő
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

" 
Polgármesteri tájékoztatő ^ lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľĺil, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszkiĺziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺĺľmester

Dr. Kocsis Máté
MegáIlapitja, hogy a Képviselő-testĹilet 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül elfogadta a kĺjvetkező napirendet.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szurs Écps
HATAROZAT:
15tĺ20t4. (vUI.27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbí napirendet fogadja el

Napiľend:

1. Zárt üIés keretében tárgya|andó előteľjesztések

, Javaslat Díszpolgári Cím odaítélésére és a 11/2006. (Iil.10.) számú!. 
önkormányzatiľendeletmódosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester



2. Javaslat döntések meghozata|ára a HvT I ľehabilitációs teľÍilet
vagyongazdálkodási feladataival kap csolatban
(írásbeli előteľj esztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

ą Juvaslat a Budapest JĺĎzsefuáros Magdolna Negyed Pľogľam III-al
kapcsolatos dtintésekre
(írásbeli eloterj esztés, pó,t'rÉztsESĺ,l.ÉS 

)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

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

n Javaslat igazgatőipáIyázat véleményezéséret. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármesteľ

- Javaslat fellebbezések elbírálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

2. Pénzügyio kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a 2014. évi kiiltségvetéséről sző|ő 3ĺ2014. (II.13.) iinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, P óTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ{.áté - polgármester

) A Józsefuáľosi Onkoľmányzat 20t4. évi köttségvetésének első féléves
teljesítéséről szólĺĎ beszámolója
(írásbeli eloterj esńés, p otKÉZB ES ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előteľjesztések

, Javaslat dtintések meghozata|ára az Euľópa Belváľosa Program II.
megvalĺósításával kapcsolatban
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeteľ _ képviselő

10



) Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti üľes,
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsoport nyilvános
pá,Jy ázaton tiirténő bérbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - tigyvezető igazgatő

. Juvaslat nyilvános, egyfoľdulós pźůyźnat kiírására a Budapest VIII. keriilet,
Balassa utca 3-5. szám a|atti, tinkoľmányzati tulajdonú telekingatlanok
értékesítésére
(íľásbeli előterjesaés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis lll4áté - polgármester

^ Javaslat dtintések meghozata|ára a Baross kocsiszín fejlesztésévelto 
kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺĺ'túé _ polgármester

t Javaslat a Százados liti Míĺvésztelep Magyaľ orökség Díjra való
felteľjesztésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Sára Botond - alpolgármesteľ

Á Javaslat dtintések meghozata|ára az Auróľa utcaĺ ľendelőĺntézet
". felújításával(KMOP-4.?.2ĺA-13-20,13.0001)kapcsolatban

Eloteľjesaő: Dr. Kocsis lll4láté - polgáľmester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

, Juvaslat aZ Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<łlez

kapcsolódó infľastľukturális beľuházásokra vonatkozó felhasznáIás
szabáůyairól szólĺi 34l20t3. (vI.25.) iinkormányzati rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|/.até - polgármester

) Javaslat a Coľvĺn Medical Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Beľki János Jőzsef _ végelszámoló

ą Javaslat a Jőzsefválros Ktiziisségeiért Nonpľofit Zrt.|étrehozásá,ľa| illetve a
kulturális, kiizmiÍvelődési feladatot e||źúő gazdasági társaságok
feladatellátásával kapcsolat,os diintések meghozzta|ára
(írásbeli előterjesĺés' PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtlté - polgármester
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Á Javaslat a Budapest Józsefuárosi Onkormányzat tulajdonában állĺí neml. 
lakás céljára szolgálĺó helyiségek elidegenítésének feltételeiről szĺóló 32lf013.
(WI. 15.) iinkormányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4tLté _ polgármester

Ą Javaslat az Onkormányzzt tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35ĺf013. (vI.20.) számrĺ
iinkoľmányzati rendelet mĺidos ítására
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Soós György - képviselő

5. Vagyonkezelésselo váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a partnerségi egyeztetés |ezárására a ĺóxnsz
j o gh a ľmo n izáciőjáv a| ö sszefü ggés b en
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

7 Javaslat diintések meghozata|ára a |'46. tiimbre vonatkozĺí ĺoxpsz
módosítással tisszefüggésben
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

ą Javaslat a piacokkal kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgármesteľ

^ 
Javaslat Autómentes Nap megľendezésére!. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslat a fák kezelése e|őirányzat és a kiirnyezetvédelmi és fapótlási
céltartalék 2014. évi zöldfelületek pótlása, ntivelése célrĺ felhaszná|ására
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesző: Kaiser József - képviselő

. Javaslat botlatókő' emléktábla elhelyezéséreo. 
(íľásbeli e|oterjesńés, PóTKÉzBESÍTÉS)
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6. Hu má n sz o|gá,iltatitssal ka pcs ola tos előterj esztések

', J"vaslat a Józsefváľosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
El ŕĺterj eszÍő : Sántha Péteľné - alpolgármester

, J^vaslat há.zi gyermekorvosi feladatok ellátásának biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;ĺ.áté _ polgĺĺrmester

, J^vaslat ^ Buľsa Hungarĺca Felsőoktatási onkormányzatiJ. 
osztłindíjp áiyázathoz tiirténő csatlakozásľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester

n Javaslat polgármesterĺ és alpolgármesteľi keret terhéľe ttiľténő támogatást. 
elbírálásáľaésegyüttmiÍkłidésimegállapodásmegktitéséľe
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl{.áté _ polgármester

Santha Pétemé - alpolgáľmester

Ą Javaslat a Turay Ida Színházfe|ajánlásának elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Santha Pétemé - alpolgáľmester

6 Javaslat az ovi.Foci pľograľhozv,a|ő csatlakozásľa
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)

7. Egyéb előteľjesztések

, B.számoló a Képviselő.testůĺlet bizottságai 2013. novembeľ 1. _ 2014. ápľilĺs
30. ktizii tt átruhánott h atáskti ľb en hozott diintésein ek végrehaj tás áľĺó l
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis i|iĺtńé - polgáľmester

) Javaslat a 2014. évi ktizfog|a|koztatáls őszi ütemének megvalósításálhoz
fedezet biztosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

. Juvaslat a Polgármesteri Hivatal |étszámának emeléséľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }y'ráté -polgármester
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4 Javaslat a Helyi y{|a5zĺási Bizottság tagiainak megválasztására.ł. 
(írásbelielőterjesĺés,potKBzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina _ jegyző, HVI vezető

. Javaslat a 20|4. évi tinkormányzati választás során ktizreműkiidő3. 
szavazatszám|áÄólbizottságok váiasziotttagiaira
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Danada-Rimĺín Edina _ jegyző, HVI vezető

6 Javaslat bizottsági tag cseľéľe
(írásbeli e|őterjesztés, P OTKEZBESITES)

n Javaslat a CIB Bank Zrt. fe||ebbezésének elbíľálásáral. (íľásbelielőterjesĺés,Póľĺ<ÉZBESÍTÉS)

Tájékoztatók

, Jőzsefuáľos közbiztonságát érintő kérdésekľőI szĺóló tájékoztatől
(íľásb el i tźi1 ékońatő)
Ěloteľjeszto: Pintér Attila - képviselő

" 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testületĺ határozatok
végrehajtálsáról, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ részének pénzpiaci j ellegű lekiitéséľől
(írásbe li táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Napirend:

1. Zárt tilés keretében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
z í,pr Javaslat Díszpolgáľi Cím odaítélésére és a 11|2006. (III.10.) számú
2AI\I

Í.*ń,đ iinkormányzatirendeletmódosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend aźrt iilés keretében ti)rtént az Mijtv. 46. s @ bekezďésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyaldsa során elhangzottakat ěs a meghozott 152|2014.

(VIII.27.) számú hatdrozatot, és a 30/2014. (IX.01.) iinkormúnyzati rendeletet, valamint az
l. zárt íilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza

Napirend ll2. pontja

Z^R"I Javaslat diintések meghozata|ára a HvT I ľehabilitációs teľĺilet

ĺiĺĺs vagyongazdálkodási fe|adataival kapcsolatban
(íľásbeli előterj esztés, PoTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľ;4laté - polgármester

A napirend zdrt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 15312014.

(VIII.T7.) szdmú és a 154/2014. (WII.27.) szdmú hatdrozatokgt a 2. zúrt iilésrőI készíilt
j e gy zőkö nyv tartalmgzzu

Napirend 1/3. pontja

z1pr Javaslat a Budapest Jĺizsefváros Magdolna Negyed Program III-al

i.il,ń". kapcsolatos dtintésekľe
(írásbeli e|óteqesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4tńé _ polgáľmester

Egĺy Attila _ alpolgáľmester
Kaiseľ József - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

A napirend zdrt iilés keretében tiirtént az Mön. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalása sorún elllangzottakat és a meghozott 15512014.

(vI|I.27.) számú hatórozatot a 3. zdrt iilésroT késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napirend 1/4. pontja

Z^RT Javaslat igazgatói pá|yázatvéleményezésére

ĺ.*i.-i (íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

A napirend zlÍrt iłlés keretében történt az Mi)tv. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 156120|4.

1vIII.27.) szlÍmú hatórozatot a 4. zárt iłlésrdl késziik jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1/5. pontja
ry í nr Javaslat fellebbezések elbíľálására
zJA|Í.l
ĺii.ĺ.Á (írásbelielőterjesztés)

Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgáľmester

A napirend zárt iilés keretében tijrtént az Mön. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyaldsa soľún elhangzottakat és a meghozott 15712014.

NI|I.27.) szdmú határozatot az 5. zúrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 211,. pontja
Javaslat a 20|4. évi kiiltségvetéséľől szóÄő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, melyhez plusz kiegészítést kaptak a képviselők. A napirend vitttját
megnyitj a, és megadj a a szőt Sz1|i Ba|ázs képviselőnek.

Szili Balázs
A JSZSZGYK e\oirźnyzatźtn szokatlanul magas cisszeg, 32.000.000.- Ft megmaľadt.
Megkérdezi, ez miként fordulhatott elő?
1,9 millió forintot költenek a JóHír Kft pľogramjaira. Megkétđezi, milyen programok azok,
amelyekľe nem állt ľendelkezésre a JóHíľ Kft-nek feđęzęt? Megkérdezitovábbá,hogy az I,9
millió forint miéľt nem szerepelt azuzIeti tervbęn.
383.000.- Ft-os tanácsadó is szerepel a kcĺItségvetésben. Megkérdezi, mit tanácsolt és mennyi
ideig a Polgármesteľ Urnak?
Van egy 756.000.- Ft-os lakossági kapcsolattartó. Megkéľdezi, ez hźny hónapnak a díja,
mikor és hol érhető e| ez a lakossági kapcsolattaľtó a lakosság számáta. és hol keľült a
szolgá|tatás nyi lváno s an me ghirdeté sľe ?
300.000.- Ft-ot költ az onkormźnyzat ahatźron tuli gyermekek táboroztatźsáta, miközben a
gyerektáboľt ,,kiebrudalták'' az orczy Kertből. Miért nem támogatják a saját kerületi
gyerekeket?
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Mi kĺjze van Józsefi'arosnak a Rákóczi Szĺĺvetséghez és a Magyaľ Napló Kft-hez, amelyeket
szintén kerületi kötődés nélkül támogatnak.
7,5 millió forintot költenek az onkormanyzatbaĺ szőnyegre.
ĺégyzetméter ttr. Megkérdezi, milyen módon történik a száI|ítő
kiválasztották ań?

Ez kb. 100.000.- Ft-os
kiválasztása, vagy már

Dr. Kocsis M:áLté
A szőnyeg négyzetméter ára. Az onkormtnyzat épületét, annak á||agát igyekeztek az elmu|t
években megújítani. Tavaly kezdődött azza|, hogy saját maguk kipakoltak a pincéből a lomot
a képviselőkkel egyiitt. Ennek az épi\etĺek nem volt soha gazđája, rendezetIen, csúnya
épületté vá|t. Ezért a mosdókat kezdték rendbe terrni' folyamatban van homlokzat felÍ!ítása. A
folyosókat, illetve a főlépcsőket szőnyegborítással szeľetnék ellátni. Ebben benne vannak a
szőnyegrögzítő rudak is. Nyilvrín el fogja Ön is mondani, hogy ez mennyire felesleges, de a
Hivatal vezetése, erről mást gondol. A törvény által meghatátozottbeszerzési e|járásra fog sor
keľülni.
A határon tuli gyermekek táboľoztatásáva| kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy évek
őta, a szolidaľitás jegyében, nemcsak hataľon túli, hanem más magyar települések ügyével is
foglalkozik a Testület. Igy volt ez a devecseri vörcĺs iszap katasńrőfa esetén, így volt a dunai
árvíz esetén, és ugyan ebbe a logikába illeszkedik ez a téma is. Nagy, erős és stabil
költségvetésű önkoľmányzatként megtehetik, hogy nehéz életsoľsú települések, és emberek
élethelyzetén javítsanak. Emellętt a saját feladatokat sem hanyagolják el. Aľról a
megsegyzéséről, pedig nem is szeretne vitát nyitni, mely szerint kiíizték a táborozőkat az
orczy Parkból. Nem rĺzték ki a táborozőkat sehonnan. A DK egyik oszlopos tagjanak
gyermekei verték szét leguto|jźlraa káptalanfiiredi táboľ jó néhány hazát. Ez is megérne egy
vitát. Előszor a saját ház;.lk táján kellene söprĺĺgetni. Az orczy Park átadása a Ludovika
projekt keretében töľtént. Mind e k<jzben ragaszkodott az Onkormźnyzat a|lhoz, hogy a Paľk
megmaradjon közhaszná'|aĺlnak, amely így is lett. Minden ezzeI kapcsolatos vállalást
betaľtottak, és mindig a keľület érdekeit taĺtották szem előtt.
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
A JóHír Kft-nek az I,9 millió forint a saját alpolgáľmesteri keretéből keriilt átcsoportosítźsra.
Kízárő|ag jőzsefvárosi gyermekeknek és időseknek szerveztek programot, amelyek nagyńszt
mźtr |ezajlottak. A Polgármesteľ Ur tanácsađói szeruődést, a korábban 27 évíg a Teleki téri
piacon dolgozó piac vezetójével kotött. Ez a bérlők kifejezett kéľése volt, a kapcsolattaľtás
éľdekében, illetve a piac zavarta|an üzemelésének megkezdése érdekében. A szerzőđés
augusztus 31-én ját |e. A hcĺlgy kiváló munkát végzett. Az árusok és az onkormanyzat is
szerette volna tovább foglalkoztatni, de nem vállalta a feladatot.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Santha Péterné alpolgármester asszony részére.

Sántha Péterné
orömére szo|gáI, hogy tĺĺmogatźsai kcjzül sokat kiemelt a Képviselő Úľ. Saját maga hónapról
hónapra magyaÍ állampolgĺáĺrá fogadja a határon túli magyaľokat, ezért tryy érzi, hogy
ttlmogatnĺ kell a Nagy Magyaľországteru|etén rekedt magyar embertársakat. Ezérttámogat{a
a hatáton túli gyeľmekek nyaraltatásźú., ezért támogafta a Rakóczi Szövetséget, arnely a
felvidéki magyar iskolakba jár, és ott minimális ösztöndíjjal támogatja azokat a gyerekeket,
akik részt vesznek ezeken a magyar történelmi összejöveteleken, vetélkedőkön. A Pukkancs
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fiilek királysága egy eľdélyi magyar íľó konyve . Ezek a veľSes mesék aĺ.nyka megtetszettek
neki, hogy ugy éreztetámogatja,hogy az óvodásokhozęzis eljusson

Dr. Kocsis M.áté
Me g adj a a szőt P áľi s Gyul źné lj;gy o sńźiyv ezető r észét e .

Páľis Gyuláné
A szociális ágazatbarl az étkeńetésen a megtakarítás azért jelentkezett, mert a költségvetés
teľvezésekor a ferőhelyekĺe tervezik meg a kiadásokat, illetve aZ alapítő okiratban
meghatározott étkezők szttmának megfelelőeĺ. Ez a sztlrnjelentősen kevesębb volt az első
felévben, mint a tervezésnél Íigyelembe vett tervszámok.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A 43. pontban a kozbińonság megerősítése éľdekében közeI 10 millió foľintot költene az
onkormányzat szeptember l-jétől 45 napon keresztül a Polgáľőrség és a Rendőrség közös
járőrozésére. Ez egy erősen ,,kampányszagu,, kozbińoĺság erősítése. Ha eZ ilyen
kampanycélú, akkoľ felesleges 45 ĺapig ferrntartani. Ha évente lerľrének aváIasztások, akkor
legalább évente lennének közbiztonság megeľősítését cé|ző akciők. Ha mar nem sikerĹilt
megvalósítaĺĺ akozbiztoĺstąot a kerületben, akkor maradnak az ĹIyenlátszat tevékenységet a
vá/rasńás e|ott.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
Ha valami kampányszagú, akkoľ az aZ, hogy on éppen mostanában javasolt ĺépszavazást
kĺjzbiztonsági kérdésekben, hajléktalan iigyben, és hĺcsere program ügyben.
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha jól látja, akkor az ę|őterjesztéshez nem kaptak kĺinywizsgálói véleményt. Azt már
megszokhattfü a költségvetéssel kapcsolatban, hogy a legfontosabb dolgok az egyebekben
szerepelnek,tehát a III. pontban.
A 4I. pont a Hivatal lépcsőjének a szőĺyegezése, amikor olvasta, nem tudta eldönteni, hogy
ez vicc, vagy komoly. Piľos |esz ez a szonyeg? 7,6 milr|iő forintot fog eľľe az onkormtnyzat
elkölteni. Szźtmta|arlhelyen lenne ennek az osszegĺek jobb helye ebben a keľületben.
A 42. pontban 3,5 millió forint plusz költséget irányoznak eIó a kaľácsonyi díszkivilágításra.
Megkéľdezi, több világítás lesz,lecserélik, selejtezik, jobb minőségű lesz, mit je|entez?
A 43. pontban ta|áLhatő a 10 miltió forint extra jaľőľözésre. Ugy gondolja, első sorban flem az
onkoľmányzat a bíjnu|doző szeÍv, de annak oľĹil, hogy ebbe a rendőrség bekapcsolódik.
Véleménye szerint meg kellene indokolni a fe|haszná|ást, tekintettel arľa, hogy a pénzt az
onkormányzat adja.
Űgy |átja'hogy az tita|a említett tételeket külon előterjesztésben kellett volna behozni, és nem
így egyben egy,,sa|átarendeletben'' tĺjľténő elfo gadást.
A helyszínen kaptak egy további 44. pontot is. Egyet ért a céIIa|, đe szeretne többet tudni a

rész|etehol. Hogy keriilt elő most atéma, és miért ilyen rövid időľe?

Dľ. Kocsis l/Iáté
Megadja aszőt dr. Mészar Erika a|jegyzonek.



Dr. Mészár Eľika
Több elem keľül felújításra és cseľére, másrészt, pedig több helyszín kerül bevonásľa. A
műszaki tartalom felmérése sorĺán egyértelművé vá|t, hogy a becsült éľték' amit tartaImazott
az előzo k<iltségvetés' nem elegendő. Es nem kívánják utólag hozni a magasabb költségigéný.

Dľ. Kocsis M:áté
Korábban az volt a probléma, hogy díszkivilágítás a kertilet nem minden pontjan feđezhető
feI. Azzal is ,,vádolták,, az oĺtkormányzatot, hogy erre csak a Palota negyeđben fordítanak
Íigyelmet. Ezért most lesz díszkivilágítás a Mikszáth KáImán téren, a Hoľváth Mihály téren és
a Teleki téren is.
Megadja a szőt Sántha Pétemé alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
A cigány muzsikusok koń&i fog|a|koúatása 4 évve| eze|őtt indult el a Józsefuáľos,
Zeneváros, Zenenyár Pľogramban. Ennek eleme _ nyáron is - hogy a köZteľiileteken, kisebb
tereken néhany cigány muzsikus rijvidebb, hosszabb koncertet ad. Szombaton este ta|ét|kozott
egy magya: hźzaspárľal, akik oIaszotszágban élnek, és azt mondtfü, hogy még
O|aszorsztlgban sincsenek ilyen fantasztikus nyári zenei pľogramok, mint Józsefuárosban. Jól
eső éľzés volt' hogy méga külft'ldiek is dicsérik a jőzsefvźtrosi zenei programokat.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző tészérę.

Danada-RÍmán Edina
A Hivatal felújításával kapcsolatbal szeretné |eszogezní, hogy az elmúlt 20 évben nem volt
gazdźi1a az épületnek, sem karbarÍartáSra' sem felújításra nem költött sokat a Hivatal vezetése.
Lassan, lépésenként kezdték el felújítani az épületet. Elkezdődött a bejaľati kapu felújításával,
az e|őtér felújításával, a füldszinti hátsó folyosó kifestéséveI. A^ gondolja, azzal, hogy
szőnyeget tesznek |e, azzal javítanak a Hivatal külső megjelenésén. Jelenleg folyik a vizes
blokkok felújítása. Több mint 170 ember dolgozik ebben az épu|etben. Ugy gondolja,
megérdemlik, hogy emberhez méltó korĹilmények közott dolgozzanak. Sőt még a lakosoknak
is kényelmesebb egy olyan hivatalban ügyet intézni, ahol jól éľzik magukat. Ezt a fejlesztést
szo|gá,|ja a KEoP pá|yázat ís. Ez alapjźn t<jrténik majd a nyíIászźrők cseréje. A homlokzat
felújítást uniós fonásból fogiák feđezn. Ezen kívtil tervezik baba-mama szobakialakítasát is.
Kéri a Képviselő-testĹilet támo gatását a fej lesztésekhez.

Dľ. Kocsis M:álté
Megkérdezi a képviselőktől, tuđják-e mi volt a ciklus első felújítása az épületben? Az nem
nagyon zavart senkit, a képviselői iľoda kialakítása, és a terem felújítása. Akkor nem érkezett
ennyi kérdés.
Megadj a a szőt Vörĺis Tamás képviselőnek.

Vłiľiis Tamás
Néhany gondolatot hozzáfüz Szili Balázs felsző|a|ásźůloz. Úgy gondolja, ęgy magyar
településnek nemcsak lehetősége' hanem kötelessége is támogatni minden olyan embert és
gyereket, akik a korábbi magyar baloldal dilettantizmusa, és a nemzetével szemben érzett
fľusztráltsága oktln kerültek ilyen helyzetbe. Közelednek az évfordu|őhoz,2004. đecembeľ 5-
ének. Úgy londolja, hogy amit akkoi az oĺok ptrtja, és azMSZP á|ta| adott miniszterelnĺjk
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folytatott hatáľon túli kérdésekben, ezért a szocialista politikusoknak nem nagyon kellene
megnyilvánulniuk.
Pintéľ és Jakabfy képviselők által elmondottakhoz, illetve a 43. ponthoz kapcsolódóan annyit
szeretne elmondani, hogy a kampánnyal nem á1l meg aZ onkormányzat éIete. Ettől
függetlenül a napi ügyeket el kell végezni. Ha hosszú távra kcjtelez1k e| magukat, al<kor az a
vád éri az onkormányzaÍot, hogy előre, évekľe kötnek le forľásokat. Abban bízik, hogy
október 12. lýźn is tudják majd folytatni ezt a progľamot' A felújítások következtében
nemcsak a közteľületek újultak meg, hanem az oltjelenlévő életformfü is változtak. Főleg a
drogosokra és a deviáns hajléktalanokľa gondol, akik megjelentek ezeken a területeken. A
felújításoknak és a fokozott rendvédelmi intézkedéseknek köszönhetően új területeket
keresnek. Most éppen ezen arészen vertek tanyéĺt, ez sajnos kikerülhetetlen volt. De most a
lakók életet megkeseľítő emberekkel szemben fellépnek. A Polgárőľség erre alkalmas. A
lakossági visszajelzések pozitívak voltak azokban az esetekben, amikoľ hasonló akciókat a

keľĹilet más részein elindítottak. Biztos abban, hogy az ott lakók tidvözlik ezt a |épést. Utána
is szeretnék folyatni eń" a járőrözést. A kozbinonságról úgy beszélni, hogy az utolsó 45
napban nýlnak hozzá, amikor új kamerákat szerelnek fel Józsefuáľosban, amikor soha nem
látott módon támogatták a Rendőrség mrĺködését az elmúlt 4 év sorĺín, amikoĺ megerősítették
a rendvédelmi szerveket, akkor azt mondani, hogy ezt a kampany időszakban miért teszi az
onkormanyzat. Ań" kérdezi, miéľt hagyj tk abba? Kĺjszĺjni mindenki munkáját, aki részt vett
ennek az előkészítésében. Az ott lakók nevében is kösztjnetet mond.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek adja meg a szót.

Komássy Ákos
Kéľi' hogy a sejthető rága|maktől kímélje meg Vĺirĺis Képviselő Ur Józsefuárost, és a
Képviselő-testiiletet. Ha rongáIás történt Káptalanfiireden, akkor bizonyára volt fegyelmi
eljaĺás vagy rendőrségi e|járás, aminek nyoma van.
Egy ilyen konszolidált költségvetésrőI van sző, és ennyire erős ĺinkormányzatban dolgoznak,
akkor van ereje és szandéka ennek az onkoľmźnyzatnak arra,hogy megmentse az összeomlás
hatáĺźn álló Baľka Színhźnat? Sajtó étesülések a|apjarl tudható, hogy kb. 50 millió foľint
adóssága van a Szíĺlhźznak. Kéri' hogy a költségvetési rendelet-módosítás részeként
biztosítsanak 50 millió foľintos keretet a Bźtrka Színhaz részére. Meggyőződésĺik, nagy
veszteség lenne, habezáma a Szíl:lház ősszel. Tudjak, hogy a Ludovika, a minisztérium és az
o nkormány zat kozött,, ver gő đik'' a B árka S zínhźn i mmár két éve.

Dr. Kocsis M:áté
onĺjknek van egy szĺivetségestik, a Demokľatikus Koalíció. Annak vaÍI egy alelnöke, akinek
vannak gyermekei. Ezek a gyermekek szétverték a tábort, ezeket a gyermekeket jelen
pillanatban a Gyámhivatal kotońeti. Azért mondta, hogy először a saját holdudvarukba
legyenek szívesek söprögetni, és nem azt számon kérni, hogy miért nem jut évről évre tĺjbb
p énz a j ő zse fu aľo si gyermekek tźb ot o ztatásár a.

Ez az onkorman yzat I ,5 évtizeden keresztiil fenntaľtotta a Bárka Színhźtzat' }i4ég ań. az eme|t

összegű támogatást is megkapták, amit on Képviselő Úr, nem szavazott meg, mert ellenezte,
ezért most enyhén gyomoľfórgató, amit mond a Bárka SzínhazzľI kapcsolatban. ok sem
szeľették volna átadĺi a Barka Szírŕ;rázaĹ A Bárka Szíllhtzat az A||an a Ludovika Pľojekt
keľetében átvette. Az eĺĺőI szóló dontést tavaly decemberben a Képviselo-testület meghozta.
Mivel a dcjntést tava|y meghoztfü, ezért az iđei évi költségvetésbe máľ nem kerÍilt bele a
Baľka Sziĺlház. Ha bekeľült volna, valószínűleg Ön lett volna az, akimegkérđezte volna, miért



teszünk bele a koltségvetésbe olyan szíĺ.lhźzat, amelynek az átađásáról már döntött a
Képviselő-testület. A đöntés visszavonása nélkültovábbi döntéseket nem lát szükségesnek. A
,,Iabđa,, az A|Iam térfelén paĹíog, az átvétek,ól gondoskođniuk kell. Van egy kis pľobléma,
amít tisztázru szeretne. A Bárka Szinház vezetése egy dolgot soha nem mond el a
nyilvánosság e|őtt,h9EY ez a Testtilet májusban tźrgya|t egy előterjesztést. Ez az előterjesztés
aĺľóI sző|t,hogy az ASZ vizsgálatot folytatott a Bárka S,zíĺlháznźll.Ez avizsgźiat sok tíznlillió
forintértékb en szabá|ýalanságokat állapított meg. Ez alapján a vizsgź.irat alapjtn az ĺsz
feljelentést is tett az ugyvezető ígazgató és a gazđasági igazgatő tevékenysége ellen. Az
osszkép, az így keľek. Az a pénz, amit most hiányolnak - és azoĺ kérik számon, aki 15 évig
becsületesen finanszírońa a Barka Sziĺlházat, és nem is akartlák átadn - az oĺtkormáĺyzatoĺ
kérik számon, hogy hol van ahittnyző 40-5 0 millió forint' ami kellene aZ őszi évad
megtartásához. Javasolja, amikor a Bárka Színhaz vezetőĺ különbĺjzo média felületeken
ĺyl|atkozĺak, akkor oszintén valljak be, hogy van ellentik btintető eljaľás a szabźiýa|an
pénzkezeLéstikkel kapcsolatban, vagy nincs. Ebben az AsZ vizsgźůatban olyan
megállapításokľa kerĹilt sor, mely szeľint milliós nagyságrendet ęlérő televízíőt megvásiírolt a
Bárka Szíĺlház, majd ugyarL az ÍIap leselejtezték, töredék áron megvették, és eltűnt. Ilyen
vezetésíĹBárka Szinházza| más típusú tárgya|źst kell folytatni, mint aŻ.'hogy végig jarjáka
sajtót, és a sajtónak a vagy tź!ékozatIan, vagy elfogult munkattrsait még inkább félre
tájékoztat1ák' és elfogulttá teszik a sajátjavukľa. Kĺizben nem mondj źk el' azt a két aprócska
téný, hogy ez az onkormtnyzat becstiletesen eltartotta a Báĺka Szirlházat, és d<jnt<jtt az
átadásárő|. Nem mondjak e|, hogy nincs minden rendben a Barka Szíĺlház környékén
gazdáIkođásuk tekintetében. Igy lenne kerek, és igazságos ez a történet. Ezeket a cikkeket
elolvassa, nem reagá|nak rá,-nem adtak rá nyilatkozatot. Nincs a Képviselő-testiiletnél a
döntés kényszere, hanem az AIIamnáIvan, és nincs is minden rendben aBtlrkaSzinhtnná|.
Ebben a helyzetben felelősségteljesen nem javasolja, hogy a Barka Sziĺlház további
támogattĺsźravonatkozódĺjntéstbehozzákaTestületelé.
Megadja a szőt dr. Sára Botond részére.

Dľ. Sáľa Botond
A meghozott dĺjntésekhez képest semmilyen vá'Itozás nem tĺjrtént sem az Állam, sem az
onkormanyzat részéró|' Az Állam továbbra is át kívánja vęnni a Szíĺlházat. A Szíĺlhźgat a
KIM vette volna át, de a KIM megszűnt. Két jogutódja is van, de a megfelelő hely az EMMI-
nél lenne. Ennek a megfelelo eLokészítése zajlik. Amennyiben megtalálják a Barka Színhźn
helyét, abban az esetben a|áírhatő a megállapodás. A Magyar Allam két éwel ezelőtt is
ťlnanszírozta aBárka Sziĺlházat, és ebben az évben is 180 millió forintos támogatást adott a
résztikĺe. Az, h9w 50 millió forintot NAv tartozásta kellett kjťtzetni, arľól sem az itt uLők,

sem a Magyar Allam nem tehet. Üzleti progľamot ťlĺanszírozott a KIM, amelyből a tavalyi
évben a be nem ťlzetett adőtartozźrsokat kellett töľleszteni. Az,hogy a fizetésképtelenség miét
aIakult ki, aľról a menedzsmentet kell megkérdezni.

Dr. Kocsis ľ['áté
ĺz asz megáIIapításai arra is kiterjedtek, hogy ,ltz ugyvezető igazgató a Testü|et éL|ta|

jóváhagyott tiszteletdíján felül, a Bźtrka Színhaz gazđá|kođasanak a teľhére, a saját cégével
kötött nagy cisszegu szerződést úgy, hogy ahhoz a tulajđonost elfelejtette megkérdezni. Nem a
támogatás mértékével volt a baj, amit az onkoľmanyzattól kaptak, hanem arnak az
elköltésével van a probléma. Ezért nem javasolja további döntések meghozataltń a Bárka
Színház ügyében.
Dr. Saľa Botond részére adja meg a szőt.
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Dr. Sára Botond
A Képviselő-testület minden lehetséges eszkozzel segítette a Bárka Színház működését,
hiszen tagi hitelt is adott a ľésztikľe. A hitelt a Kft a mai napig nem fizette vissza.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadj a a szőt Szi|i Ba|tzs képviselőnek.

Szili Balázs
Aĺĺ;a a felvetésre, hogy az orczy Kertből a gyerektábor a betonľengetegbe |ett számuzve, aú.
vá|aszolĺi, hogy a káptalanfiiľedi gyermeküdĹilőt a DK politikusok gyermekei veľték szét, és
inkább a DK politikusok gyerekeit kellene neki nevelni, ez avá|asz mellébeszélés.
Az Alpolgármester Asszony keretfelhasznáIásával kapcsolatbaÍI arra szerette volna felhívni a
figyelmet, hogy a fe|hasznáIźtst nem a kerületi érdekek, hanem a Képviselő Asszony egyéni
éľdeke i határ o zzźk me g.

Vöľös Tamás képviselő felszólalása kapcsán csak anĺyit mond, valamennyi képviselőnek az a
kötelessége, hogy elmondja észľevételeit a napirenđdel kapcsolatban, függetlenüI attő|, hogy a
sajátpártjáĺlak egyéb politikusai 10 éwel ezelőtt miként tevékenykedtek.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőt Sántha Pétemé alpolgármester asszony részére.

Sántha Péterné
Kéľi, Szili Ba|tĺzs képviselőt, nézze meg, mi mindenľe adott támogatást Ąolgármesteri
keretéből' és ebben nagyobb részt keľületi éľdekű célokĺa adotÍ.pénń.

Dr. Kocsis M:áLté

A polgármesteri és alpolgármesteri keretről minden évben a Képviselő-testület dönt a
költségvetésben. Annak a felhaszná|ását a polgármesteľ, és az alpo|gármesteľek hatźlrozzźk
meg, és utólag beszámolnak a Képviselő-testületnek a feIhasznáIásríľól. A Képviselő-testĹilet
annak fe|hasznźiásaľól tud. Ennél jobban nem lehet ezt a rendszeľt múködtetni. Egyszet
nézzék meg, hogy a koľábbi években a szocialista a|polgármesteľek kereteinek afe|használása
milyen célokľa ment, és kinek számoltak be a felhaszná|ásáĺőI. Láthatő volt-e _ az egyébkéĺlt
négyszer ekkora összegrĺ alpolgármesteri keret _ a keret elköltésének módja? Meg kell védje
Alpolgáľmester Asszony keľetfelhasználási szokásait, mivel mindig csak a segítő szandék
hajtja és semmi más.
Jakabfy Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabfy Tamás
Ań. kifogásolja, hogy az á|ta|a említett feladatokľól a költségvetési vitában kell vitatkozni,
mert akkor Iárják azokat előszor. Vörös Képviselő Úr írhatott volna egy előterjesztést aPrźiet
utca közbińonságźrő|, az eloteqesztés tafia|mańa volna az indokolást, és akkoľ nem itt a
költségvetési vitában kérđezte volna meg, hogy miért kellpont oda' pont ennyi, pont ebben az
időszakban. A többi dologban is ezt kifogásolta. Továbbra is tartalmi kifogásai vannak a
Hivatal szoĺyegezésével kapcsolatban, mivel ott tartalmi kifogásai vannak.

Dľ. Kocsis M:áté
Pintér Attila képviselőnek adja mega szőt.
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Pintér Attila
Nem azl. hiányolta, hogy a Józsefuáľosi onkormányzat nem akarja megerősíteni a
kcjzbiztonságot, csupán arra volt megsegyzése, hogy miért pont most. Az elmúlt négy évben
számos intézkedéssel próbáltak akozbinonságot erősíteni a Józsefuáros területén. An. źi|ítja,
hogy ez nem sikertilt. Nagyon nagy hiźtnyosságok vannak a közrend, közbiztonstryteÉn. Ha
ez akozos jěltórözés valóban annyit hasznći akozbinonság megelőzésében, akkor miért nem
járőroznek egész évben a rendőrök és a polgárőľök közösen? Ennek a kĺiltsége 80.000.000.-
Ft lenne. Ha ez a közös járórozés valóban megszúntetné, mege|őzné a Práter utcaiak
közbiĺonsággal kapcsolatos pľoblémáit, akkor miéĺ kell ezért a Józsefváľosi
onkormlínyzatnakťlzeÍni a Rendőrségnek, mi közben a Rendőrségnekez lenne a kcitelessége?

Dr. Kocsis Nĺáté
Eĺĺő l me gk & đezi Kapitány Urat. Me ga dj a a szőt S e gyevi Zoltźtn kap itanynak.

Segyevi Zo|tán
Csak írásban vá|aszolhat a kérdésre.

Dr. Kocsis NIáté
Koszöni az elismerést, hogy az ę|mu|t 4 évben komoly ęrőket foľdított az onkormányzat a
közbiztonsźry javíttlstlĺa. A budapesti keľületek közül a legt<ibbet fordították eÍre a cé|ra. Ha
aztkérđez| teljesen elégedettek-e akozbiztonság he|yzetével, akkor az aváIasza, hogy nem.
Jő irźnyba mennek a dolgok, javult az eLmu|t ídószakbarl a kozbiztonság, de még tincs az
ideális źilapotábaĺ, és nyilván sose lesz, főIeg az on szá:ĺĺrára. Véleménye szerint, ha nem
Ienne kampźny, on sem tenné szővá.
Komássy Akos képviselőnek adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Azt javasolta, biztositsanak 50.000.000.- Ft-os keretet a VPB-nek, arua, hogy megmentse a
Báľka Színházat a beztnástő|. Tudták, hogy vannak visszásságok a Bárka Sziĺlház
gazdźikodásában, és a jelekbő| azlźńszik, hogy nem jó aBźlrkaSzirház vezetése. Ha pontosan
értékeli a heIyzetet' akkor az A|Iam külĺjnböző szervei' minisztéľiumaí koni labdázás
következtében a Baľka Sziĺtház mind a mai napig a Jőzsefvárosi onkormźnyzat á|ta|
működtetett iĺtézmény. Esze ágában sincs a Bárka vezetésének a hibáival bĺĺrmiféle
kĺlzösséget vállalni. Ha elk<jvették a hibakat, akkor vál|a|jźl< éľte a felelősséget. Ettől
függetlenü| an" a kulturális értéket, anit a Báľka Színhźn képvisel, nem lenne szabad veszni
hagyni. Mindösszesen afia tett javaslatot, hogy a probléma megoldásáľa keretként
biztosítsanak annyi pénń", mint amennyiľe a sajtóban olvasott információk alapjan szfüsége
lehet a Színhtnĺak allhoz, hogy ősszel is tudjon működni. Ki kell találni a prob|émfua a
megolđást, amit értelemszeriíen nem a Képviselő-testiilet fog kitalálni. A felelőssége a
Képviselő-testtiletnek abban van, hogy a lehetőségét biztosítsa annak, hogy a Bárka
Színházat, ha nincs más, aki megmentse' az onkormźnyzatmentse meg.

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

De van más. A következő napokban megtörténik az źtadźs- átvétel. Papíľon még elvileg az
onkormanyzaté, de erľől lemondó döntést hozott a Testület. ĺz ĺIlarn pedig meghońa a
mások döntést. A két fél közötti megállapodás nem került aláírźsra. A központis kĺiltségvetés
biztosítja a Barka Szinhźn,,túléléséhez,, szijkséges fedezetet. Ezért nem javaso|ta, hogy az
onkormanyzat is adjon a részére támogatást. A Bárka Szíĺlház sorsa azon múlik, hogy az
Allam végre mikor veszi źú. Valóban a kormányzati stľuktuľa áta|akitásának
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következményeként egyelőre nemtisztázott, hogy a Bárka Szinház melyik minisztéľium, mint
fenntartó, irtnyítása alá kerüljön.Ez a folyamat lassan ha|aď, aminek személy szeľint ő sem
örĹil. A Baĺka Színhánő| teljesen független másik színházat szembe á|Iít ezze| az uggyel,
hogy az onkormányzat aĺ:a volt pénze, hogy a Tuľay IďaSzinházattámogassa, és a fcjdémet
felújításaľa adjon pénzt. Nem a Turay Ida Szinhźznak adtak támogatást, hanem a
taľsasháznak. Ha aTuray Ida Színháznak adott volna támogatást az onkormányzat, az is csak
a toredéke lenne aĺĺrak, arrlít a Bárka Szíĺlház kapott az elm,(ll években. Kéri, ne foľdítsanak
szíĺlhźnakat egymással szembe. Lett volna pénz a Báľka Színház támogatásźta is, de jelen
esetben nem erről van szó. Nem ez a kérdés.
Dr. Saľa Botond alpolgármesternek adja meg a szőt.

Dr. Sára Botond
A Turay Ida Színház bér|eti đijat fizet az onkormányzatnak. Az onkormźrlyzat ĺem
ttlmogatja a Szíĺ.házat. Béľleti jogviszony van a felek közcjtt. Pá|yźzatot íľt ki a ľégi
JózsefvarosiSzírház épületére a Képviselő-testtilet, és ezen apá|yázaton a Turay IdaSzíĺtház
nyeľt. Egy működő, stabil hátterű színhtnrô| van sző. A Színház felújítja a sziĺlházi épületet,
az onkormárĺyzat, pedig a tźlĺsashźznak adott támogatást, hogy aház is megújulj on. Ez egy

ferdítés, amit onök en.óI az ügyről áIlítanak. Ha az Allam átveszí a Baĺka Színházat, akkor
abba rengeteg pénzt kell belefektetni. A fizetésképtelenséget nem az onkoľmĺínyzat és ÍIem az
ĺ.llam tudja megoldani, hanem a menedzsmentnek kell megolđani. Ezt a problémát már
koľábban meg kellett volna oldani. A Magyar ,ą.llam az auđit vizsgáIat alapjźn tudja, olyan
céget vesz éú, ane|yet azonnal 50.000.000.- Ft-tal kell támogatni, és nem azért, hogy jól
működjön, hanem azétt,hogy ahite|ezőkne indítsanak felszámolási eljáľást. A Magyaľ Allam
180.000.000.- Ft-tal támogatta a szinház. A szíĺ.hźn 50.000.000.- Ft adótaľtozásthalmozoti
fel. Maľ korábban el kellett volna kezdeni a menedzsmentnek atfugya|źsokat a hitelezőkkel,
hogy a fizetésképtelen állapotot elkerüljék. Felajanlja, hogy a szabad idejében, szakmai
tudásának megfelelően felveszi a kapcsolatot a menedzsmenttel és megpróbál segíteni, és ha
kell, akkor felveszi a kapcsolatot a hitelezőkkel is, és megpróbál egy tfugyalási pozíciót
kialkudni, amely mindenkinek megfelelő lehet.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Megbizza ezze| afe|aďatta| az AIpolgárrnesteľ Urat.
Megadja a szőt dr. Révész Mźtrta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Ndárta
Jól érti,hogya játőtözés soránaPolgárőrség egytaĄánakanapijárőrozése 100.000.-Ft-ba
keľül? Amikoľ marciusban nyilvánvalóvá vá|t, hogy az ASZ súlyos hibákat ta|áIt, ebben az
esetben kinek vaÍI artajogosítványa, hogy az ugyvezetőn eń' számon kérje. Ki á||apíthatja
meg, hogy a vezetés alkalmatlan arÍa a fe|adatra, amit elvégzett? Ez nagyon fontos lenne,

mert ebben az esetben mondhatná azt az onkoľmanyzat, hogy a kialakult helyzetért nem
felelős. Úgy gondolja nem az Alpolgźrmester Úľ feladataa renđcsinálás.

Dľ. Kocsis N{'áté
Dr. Sára Botond alpolgármesternek adja meg aszőt.

Dľ. Sára Botond
Abban az idopontban ez a kérdés előkerĺilt, és a Magyar Állam képviselője _ aki tudta, hogy
milyen helyzetben fogják átvenni ezt a gazđasági taľsaságot - je|ezte, hogy meg fogja hozni a

szükséges döntést. A Magyar Allam nem tudja máshogy ťĺnanszírozni a Színhźzat, csak úgy,
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ha megállapítja,hogy ki a felelős a kialakult helyzetért. Az iĺj tulajdonos új menedzsmentet
állított volna a szíĺ.lház é|ére.

Dr. Kocsis NĺáLté
Tavaly a Képviselő-testület a rendezetlen helyzetű sziĺ.lházat átadta az A|Iamnak, igy azt ĺe
ťlnanszirozza tovább az onkormányzat, fő|eg az ÁSz jelentésének ismeretében. Ezért
taĺtanak ki emellett az á||ásp ont mell ett.
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szőt.

Pintéľ Attila
Nem hagyhatja sző nélkül azt amegsegyzését, hogy a renđvéđelem iigyében csak és |<lzźlrő|ag
a kampány miatt emelte fel a szavát. Korábban is ľeklamált akozbinonság hiányossága miatt.
Emlékszik, hogy 1-2 éwel ezelott volt a Készenléti Rendőrségnek egy akciója a kerületben,
ami szintén 45 napig taľtott, és naponta kb. 100.000.- Ft-ba kertilt. Ez egy évben 36.500.000.-
Ft-ba kerülne. Ha ezen múlik, akkor fizessen az onkormányzat, vagy hozza Iétre saját
rendészeti rész|egét. Akkor hozzllk ań.Iétre. Volt mĺár erre példa, de az egy szerencsétlen
vezetovźiasztás miatt balul ..sült el''.

Dr. Kocsis N Iáté
Megadja a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺózsef
Aze|őtefiesztésben röviden fogalmańźlk meg a 43. pontot. Megkérdezték a Polgarőľséget, mit
tudna vállalni. A polgárőr<ik hetente legalább 5 óra önkéntes munkźú. végeznek a kerületben.
Ez amuĺlka többet jelent minden polgáľőrnek, meľt még pluszbarlvégeznek munkát. Délelőtt
10-től este 6-ig egy pźlt polgaľőľ fog járni a kerület szóban forgó szakaszźln. Vállaltak, hogy
további négy jźror este 6-tő1 éjjel z-ig kint lesz az utcán, és segítik a kozbinonság
fenĺfiartásźlt. Naponta 6 polgźtrőr és 2 renđ& ađ szolgá|atot. 16 őrźtbarl lesznek po|gárőrok,24
őrábarlrendőľök. Ezegy megerősítettszo|gáIat lesz. A tégitapasńa|atszeńntajtrorozéslúźn
ľend volt a negyedben, mert a ľendbontók elszoktak, és nem mentek oda vissza. Ezzel a
fokozott jelenléttel ezt szeretnék elérni ezen a területen is. Úgy gondolja, hogy a polgáľőrök
szabadidejiik fejében valamilyen javadalmazásban,jutalomban részestiljenek.

Dr. Kocsis M:áLté
Komássy Ákos képviselőnek adja meg a szőt.

Komássy Ákos
Most maľ tudjrĺk, hogy a polgáľőrök miéĺt kerülnek napi 100.000.- Ft-ba. Aztis tudják, hogy
ezek az emberek szabad idejfüben kampanyolhatnak a FIDESZ-nek. Bízzunk benne, hogy a
közbiztonság javulni fog, és ajźrőrozés nem egy szegényüldözős, masírozás|esz.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megadja aszőt dr. Révész Mtrtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A 43. pontban, abban arról van szó, hogy a.járőrozés a Szigony-Práter-Tömo szakaszon|esz,
egy fovel, és24 őrában. Amit a Képviselő Ur most elmondott, az |6 őráĺőI sző|, és 6 foľől, és
nem az előterjesztésben szereplő teruleten. Vagy a 43. pontot kellene módosítani, vagy
valahogy ezt a dolgot tísztázni.



Dr. Kocsis M:áté
Vorĺjs Tamás képviselőnek adja meg a szőt.

Vtirös Tamás
Valóban az előterjesztésben aztlátta, hogy a polgárőľök szźltla kettő főlnap. A kidolgozott
szolgáIatban viszont 6 fő szerepe|lnap. Nem tudja van-e technikai jelentősége ennek a
módosításnak, hiszen a későbbiekben akáľ bizoÍtsági, akár testĹileti döntésse| Iehet azt
kompenzálni. Egyet étt azzal, hogy bele lehet,íľni a pontos számot, a pontos területet. A
terület valóban az, arĺe|yet Kaiseľ Képviselő Ur említett. A koltségvetési részben is lehet
pontosítani, habtr ítt a források előteremtése volt a cél. A lényeget tekintve ez egy
részletkérdés.

Dr. Kocsis M.áté
Javasolja, hogy a Képviselő-testület döntsön a keretösszegrő| és a VPB a részletes
szabályokĺól đöntsön, azt vitassa meg' még a pénz felhaszná'|tsa előtt. Valóban vannak itt
nyitott kérdések. A keretösszeg jővőhagyása mellett előzetesen a VPB tárgya|ja meg' és
döntsön ebben az ugyben a ťę|hasznáIásrő|. Az utólagos beszĺímolás az altomatikus, ebben
dönteni nem kell. A Kapitany Urat is kéri, hogy a járorozésról kimerítő infoľmációt
kaphassanak.vev |átja, hogy a kĹilönböző szabźiyokat, illetve a jár&ozés időtntamát
figyelembe véve elég magas őrabértjelent a rendőröknek. Nem sajnálja, de pontosan látni
kell, hogy merrnyi a rendőr egy órai bére.
Ahatźnozat módosul, mely szeľint a Képviselő-testület felhatalmazza aYPB-t az előterjesztés
43 . p ontj tra v o natko z ő tźtmo gatási szer ző dés ek mó do s í tástĺ a, i l l etve me gköté s ére.
Mivel nincs tĺjbb képviselői kéľdés, hozzásző|ás, megadja aszőt a konywizsgálónak.

CsabaĹSzabó Enikő
2014. auguszťus 25-ei keltezésu kĺinywizsgálói véleményben megállapították, hogy a
jelenlegi koltségvetési ľendeletmódosítási tervezet a jogszabáIyi előírásoknak megfelel, a
szĹĺkséges egyeńetéseket a pénzügyi apparátussal elvégeńék, ami aIapjan a könywizsgáIői
véleménybe azt a kovetkeztetést hozták, hogy a jogszabályi előíľásoknak megfelel' renđelet-
módosításľa alkalmasnak ítélik az aĺĺyasot.

Dr. Kocsis NI.áLIé

Megállapítja, hogy az eloterjesztés tárgyában további kéľdés, hozzásző|źls nem érkezett. A
napiľend vitáját|ezárja, és szavazźsra bocsátja a módosítotthatározati javaslatot.

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt az e|őterjesztés III|44.
pontjában foglaltakhoz kapcsolóďő támogatásí szerzőđések módosításźra, illetve azok
megkötésére.

Fe1elős: polgármester
Hattríđő : 20I 4. augusztus 27,

2. A Képviselő-testület fe|hatalmazza a Yátosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottságot az
előteľjesĺés III/43. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó támogatási szerződések
módosítására, illetve megk<itésére.

Felelő s : Y ér o s gazdálko dási és P énzügyi B izottságot
Hataľidő : f0I4. augusztus 27 .



HATAROZAT:
1,58t2014. (WrI.27.) 13 IGEN

Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 13 igen, 3 nem szavazattal,2 tartőzkodás mellett a
határ o zatot e lfo gadta.

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHcz lĺľlĺo s ÍľBTT SZóTo BB SÉG SZÜKS ÉGE S

3 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

1. A Képviselő-testĹilet úgy dönt' hogy felkéri a polgáľmestert az e|oterjesńés III/44.
pontjában foglaltakhoz kapcsolódó támogatási szerzóđések módosításźlra, illetve azok
megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. augusztlls 27 .

2. A Képviselő-tęstület felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az
előteľjesĺés III/43. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó támogatási szerződések
módosításaľa, illetve megk<itésére.

Felelő s : Y ttr o sgazdálko dási és Pénzügyi B izottságot
Hataĺidő: 2014. augusńus 27 .

Dľ. Kocsis Máté
A köItségvetés módosítźsfuavonatkozó renđelet-tervezetetbocsátja szavaztsra.

BUDAPEST rozsBľ.vÁnos rÉpvIsp,ro-ľEsľÜI.pľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózspr.vÁRosl
oNronvĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK 31l2OI4. (V[I.29.)
oNronľĺÁNyze,ľl RENDELETÉT a. 2014. ÉvI rorrsÉcvprÉSRol szoLo 3120|4.

(II. 1 3.) oNromĺÁNyzn.ľĺ RENDELET MoDosÍľÁsÁnór.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal, 2 taÍtő7kodás mellett
megalkotta a 3 I l 20| 4. (VIII. 29 .) szźmű önkormanyzati ľendeletet.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHoZ MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsprvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľp, 13 IGEN, 3 NEM, 2

TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ povÁnos VIII.
KERÜLET rózsBr.vÁRosl oNronľ,ĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLEľÉNBr
31l20I4, (VIII'29.) oNroRvÁNyz,ł.ľl RENDELETÉT A 2014. Évl
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rorľsÉcvpľÉsnor szoro 3DOI4. (II.13.) ÓNronvÁNyzarl RENDELET
itĺóposÍľÁsÁnol.

Napirend 2/2. pontja
A Józsefuárosi Onkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves
telj esítésér ő| sző|ó beszámolój a
(írásbeti eloterjesĺés, PTTKÉZBESĺTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis }láté
Írásbeli előterj esztés, a napiren d vitáj át me gnyitj a.

Megállapítja, hogy az előterjesztés tźltgyában kérdés, hozzásző|ás nem érkezetĹ. A napirend
vitájátlezárja, és a következő hattrozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló
bęszámolót elfogadja'

Felelős: polgármester
Hatćrido : 20I 4. augusztus 27 .

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet 14 igen,0 nem szavazatÍal, 4 tartőzkodás mellett
elfo gadta a következ ő hattr ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lr,ĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
15912014. NIII.27.) 14 IGEN 0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy a 2014. évi költségvetés I. feléves teljesítéséró| sző|ő
beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármesteľ
Hatźndő : 2014. auguszťus 27.

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztések
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Napirend 3/1. pontja
Javaslat döntések meghozata|ára az Eurĺipa Belvárosa Program II.
m egvaló s ításáv al kap cs o latb an
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté _ polgĺíľmester

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

Dľ. Kocsis M:álté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont tfugya|ástÍ
b ezĄ a. S zav azást a b o c s átj a a hatát o zati j avas l atsoľt.

1. az ,,Európa Belvárosa pľogram II. - a Palotanegyed Kulturális Városmegújitása,'
elnevezésű proglam tészét képezó Közösségi Kultrľális Programok lebonyolítását a
JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft-től rendeli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. augusńus 27 .

2. a) ahatźnozat |. pontja a|apjźn felkéri Ptév& Zĺ-t' mint projektmenedzseľi feladatokat
ellátó szewezetet, hogy készítse eIő a felek közott kötendő szeruóđést az alábbiak
figyelembe vételével:

- a JóHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. díja bruttó 7 000 000 Ft
- ateljesítés hatarideje20I5. december 31.

b) ahatźlrozatŻ.a) pontja alapjźn felkéri a polgármesteľt a szerzođés aláirźsźra.

Felelős: a) pont esetén a Rév8 Zrt. megbízott cégvezetője' b) pont esetén polgármester
Határidól. a) pont esetén 2014. szeptembeľ 01. b) pont esetén 20|4. szeptembeľ 05.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazatta|, ártőzkodás nélkül a Képviselő-testtilęt
elfo gadta az alábbi határ ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 1g KÉpvIsplo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z lr,ĺľlĺ o s Í ľpTT S Z ó To B B S ÉG S ZÜK S É GE S
HATÁRoZAT:
1'60/20|4. (vlJt.z7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int' hogy

1. az ,,Elltőpa Belvárosa pľogľam II. - a Palotanegyed Kulturális Varosmegújítása,,
elnevezésű pľogram részét képező Közösségi Kulturális Programok lebonyolítását a
JóHíľ Jőzsefvźtosi Nonproťrt Kft-től rendeli meg.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. augusztus 27 .

2. a) a határozat I. pontja a|ap1an felkéri Rév8 Zrt-t, mint projektmenedzseri feladatokat
el|źtő szewezetęt, hogy készítse e|ő a felek között kötendo szerzođést az a|ábbíak
figyelembe vételével:

- a JóHíľ Józsefizárosi Nonprofit Kft. díja bruttó 7 000 000 Ft
- a telj esítés határidej e 2015 . december 3 1 .

b) a határozat2.a) pontja a|apjtn felkéri a polgármestert a szęrzőđés a|áírására.

Felelős: a) pont esetén a Rév8 Ztt. megbizoÍt cégvezetője, b) pont esetén polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetén 2014. szeptember 01' b) pont esetén 2014. szeptember 05.

Napiľend 3l2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti tiľes,
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsopoľt nyilvános
p á|y ázaton tti rténő b érb eadás ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Kovács ottó - igyvezetó ígazgatő

Dr. Kocsis Nĺáté,
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Szerinte hiľdetni kellene valamilyen internetes felĹileten.

Dr. Kocsis M:áLté

Egyetéľt a felvetésse|. Y źiaszadásľa megadj a a szőt Kovács ottó ügyvezető igazgatónak.

Kovács Ottĺí
Az,űjságban való hirdetés igen nagy tĺsszeg lett volna, de annak semmi akadáIya, hogy más
hirdetőfelületen hirdessék.

I)r. Kocsis M.áté
Kéri, hogy Íigyelemmel legyenek a napilapban való hirdetés esetén a politikai korrektségre.
Lehetőleg páľtatlanok maradj anak.
További kérdés, hozzászőIás hianyában a napirendi pont tźrgya|ását lezźnja. Szavazásľa
bo c sátj a a hatźx ozati j avaslatsort.

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t^a Budapest VIII., Rákóczi út 59. sz. a|attta|éihatő,34628l0/N3
hĺsz-ú összesen 836 m" alapterĹiletű, önkormányzati tu|ajđonú iires nem lakás célú
tizlethelyiség, bérbeadásaľa vonatkoző nyi|vános egyfordu|ős pá|yázatklírására,635.733,-
Ftlhó + Áfa minimális bérleti díj összegen.
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2.)

3.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat- a Versenyeztętésí szabáIyzatról szóló 428lf0l2. (XIJ.
06.) szám,(lképviselő-testületi hatźtrozatban foglaltak szerinti lebonyolításra.

a páIyázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
okmányirođtlján, valamint a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteľi Hivatala hirdető tábláján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra
szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Iőzsefváros című he|yi |apban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá aPolgármesteri Hivatal
szálnára költségmentes hirdetési feltileteken töľténő megjelentetés szélesebb körĺi
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

4') eredménýelen pá|yázat esetén a páIyázat eredményének megállapitásávaL kapcsolatos
tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozata|áva| a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
B i zott s ágo t hatalmazza f eI.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. szeptember 30.

Dr. Kocsis NIáLté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
hatźrozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
161t2014. Nrrr.z7.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rfüóczi út 59. sz. a|atttaltihatő,34628l0lV3
hľsz-ú összesen 836 m" alapteriiletű, önkoľmĺĺnyzati íilajdonú üres nem lakás célú
tizlethelyiség, bérbeadására vonatkoző nyilvános egyforduIós pályázat k1irásźna'
635.733,- Ft/hó + Áfa minimális bérleti đíj összegen.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyźzat a Versenyeńetési szabźiyzatról szóló 42812012. (XIJ.
06.) szĺámú képviselő-testĺileti hatźlrozatban foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pźtlyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
okmanyiľođáján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat
Polgáľmesteri Hivatala hirđető táb|ájźn, a vagyonügyleti megbízoÍt ügyfélfogadásra
szolgźt|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźnos című he|yi |apban, az
onkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá aPolgármesteri Hivatal
szźtmáľa költségmentes hiľdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb körű

18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á11ó intemetes hirdetési portálokon kell
közzétenni.

4.) eredménýe|en pá|yázat esetén a pá|yázat eredményének megállapításával kapcsolatos
tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozataláva| a Yźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi
B izo tts ágo t hata|mazza fel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 30.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat nyilvános, egyfordulĺós páiyázat kiírására a Budapest VIII. keľület,
Balassa utca 3-5. szám alatti, iinkoľmányzati tulajdonú telekingatlanok
éľtékesítéséľe
(írásbeli eloterj esztés, p orI<ÉZB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }L4tńé - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek'

Jakabff Tamás
Eladásra kínálnak egy olyan ingatlant, ami nincs az onkormźnyzat tulajdonában, ezt a
pá|yázati kiíľás jelzi is. A tulajdoni vétel egy harmadik felen, a Kormányhivatalon múlik. Aĺ
gonđolja, hogy kicsit elhamaľkodott ez apáIyazati kiírás, mert olyat hirdetnek meg, ami még
nem az onkormán y zat tulaj đona.

Dr. Kocsis Máté
Y áIaszadásr a me gadj a a szőt dr. Mé s zaľ Erika alj e gy zónek.

Dr. Mészáľ Eľika
Valóban ztń i|és keretében volt szó errő| az ingatlanĺól. A partnene| a csereingatlanok
egyeńetésre kerültek, így semmi akađźt|ya nincsen annak, hogy egy olyan telekingatlant
írjanak ki pá|yázatra, ami ugyan még nincs fulajdonban, de a csercszerződésnek a
megkötéséről már a Képviselő-testüIet is dönttjtt' és azza| a partner is maximálisan egyetéľt.

Kizźtrő|ag a Kormányhivatal hozzájtru|ásától és a ftjldhivatalíbejegyzéstől fligg. Apá|yázati
kiírásban is felhívtrík effe apáIyaző figyelmét. Semmi kátérítést nemťĺzet az onkormányzat
abban azesetbeĺ,haeznemt<jľténne meg, de éľtékaĺányos csere esetén eznemfordul elő.

Dľ. Kocsis M:áté
YáIaszadásramegađja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
Az előteqesztés célja, hogy egy 6 milliárd forintos áIIamiberuházás valósulhasson meg ezen
a tömbön, a Bionikai Kĺizpont létrehozása' két egyetem egyÍittműködésével.Megszavańamár
a Kormány, és a|ůloz, hogy Józsefuáľosban valósulhasson meg ez aprojekt az onkormányzat
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ezekęt az eljárásokat ezért kezđte meg, illetve ezen felhatalmazás sztikséges a további
szerzodések megkötésére. Kéri a Képviselő-testtiletet, hogy szavazztlkmeg,

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
orömét fejezi ki, hogy a Bionikai Központ létrejöttét szorgalmazzák, és ez á|tal lesz egy
kutatás-fejlesztési befejezése a Corvin Sétánynak. Továbbra is elkĺjtelezett hívei a
viĺrosfejlesztésnek, azonbarlnem érzí, hogy sikerült rendesen előkészíteni eń. az előterjesztést,
ezért tartőzkodni fosnak a dtjntésnél.

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont targya|ását lezárja. Szavazźsra
bocsátj a a határ ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Balassa u. 3-5., 3619|, és 36190 hľsz-ú, t6I5mf alapteľületrÍ
telekcsopoľtot értékesítés útjan hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános
egyfoľdulós páIyázatot ír ki.

2.) elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képezo, a Buđapest VIII., Balassa u. 3-5., 3619I, és
36190 hrsz-u, 1615 m" alapterĹiletű 2 telek együttes, kutatás-fejlesztési értékesítésére
vonatkozó pá|yźzati felhívást, a minimális vételárat I28 957 47l,- Ft + Afa tisszegben
jelöli meg.

3.) a pźůytzati felhívást a Képviselő-testület 42812012. (X[.06.) szám,ű hatáĺozatában
foglaltak szerint teszi kozzé'

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljarást bonyolítsa le, és a pá|yázat
eľedményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testĹilet elé jóváhagyás végett.
Amennyibeĺ a pźllyázat eredménytelenül zánil, fe|hata|mazza a Ytrosgazđálkodási és
PénzĹigyi Bizottságot a pá|yźnatot |ęzárő eredmény megállapít ásźtra.

5.) a Kisfalu Kft. eľedményes pźiyázat esetén az onkormányzaÍta| fennálló
Yagyongazdálkođási szerzodés 90. pontjában foglaltaktól eltéľően a vételaľból befolý
nettó bevétel 3 %o-a + Áa megbízási díjra jogosult. A dijazás kifizetésére eredményes
eljaľás esetén az adásvételi szerzodés a|áírását kĺivetően, az értékesítési bevétel
onkormányzat szám|ájfua töľténő jőváítását követően benyújtott szám|a ęllenében
történik.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hattlriđő: 1. pont: azonnal

2. pont: azonnal
3. pont: azonnal
4. pont: apá|yázat eredményének megállapítźsźú kcivető 15 nap
5. pont: apá|yázat eredményének megállapítását, illetve az adásvéte|i szeruodés

megkĺĺtését kĺjvetően
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Dr. Kocsis M.áLté
Megállapítja, hogy 14 igen,O nem szavazaÍta|,4 brtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta
az alźlbbi határ o zatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)Z AT AL:H) Z lĺľlĺo s Írprr
HATÁRoZAT:
t62ĺ20|4. NIII.L7.) 14IGEN

SZóToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

2.) a Budapęst VIII., Balassa u. 3-5., 3619I, és 36190 llrsz-ís, 1615 ÍIł alapterületű
telekcsoportot értékesítés tltján hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános
egyfordulós pályázatot ír ki.

2.) elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Balassa u. 3-5., 36191, és

36190 hľsz-ú, 1615 m. alapterületű 2 telek egyĹittes, kutatás-fejlesztési értékesítésére
vonatkozó pá|yźzati felhívást, a minimális vételáľat I28 957 47I,- Ft + Áfa összegben
jelöli meg.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 42812012. (X[.06.) szám'ű határozatában
fo glaltak szerint teszi kozzé.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és a pźiyázat
eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóvahagyás végett.
Amerrnyiben a pá|yázat eredménýelenül záns|, feIhaÍa|mazza a Yttrosgazdálkodási és

PéĺuugyíBizottságotapá|yázatotlezáľőeredménymegáIIapitására,
5.) a Kisfalu Kft. eređményes pźiyázat esetén az onkormanyzatta| fennálló

Yagyongazdálkodási szerzőđés 90. pontjában foglaltaktól eltérően a vételarból befolyt
nettó bevétel 3 %o-a + Áfa megbízási díjra jogosult. A dijazás kifizetésére eredményes
eljáľás esetén az adásvételi szetződés a|áírását követoen, aZ értékesítési bevétel
onkormányzat szám|ájfua történő jővźť.rźsát kovetően benffitott számla ellenében
t<jrténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiďo 1. pont: azolrla|

2.pont: azomal
3. pont: azorľral
4. pont: apá|yźzat eređményének megállapításátkĺjvető 15 nap
5. pont: apźůytzat eľeđményének megállapítását, illetve az ađásvéte|i szerződés

meekötését követően

Napirend 3/4. pontja
Javaslat dtintések meghozata|ára a Baross kocsiszín fejlesztéséve|
kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4áté _ polgármester
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Dľ. Kocsis lNĺ.áté
A napirend vitájat megnyitj a. Megađj a a szőt Komássy Ako s képviselőnek.

Komássy Ákos
Ez egy egészen ki'ilönleges épület, itt egy ritka síncsiszoló talá|hatő, bízik abban, hogy a
torténelmi emlékeit a Remiznek megóvja a felújítás, vagy az új funkció. Bízik benne, hogy
nem lesz belőle romkocsma.Bízikbenne, hogy jó hely lesz avźi|a|kozás vége.

Dr. Kocsis l.Iáté
A síncsiszoló áthelyezésre kertilhet' nem |esz baja, szerinte átkeľÍil a BKK-nak egy olyan
területére, ahol eń. még alkalmazni tudják, vagy a Közlekedési Múzeumba. Rockmúzeumot
teweznek ide, 40-50 évre visszanýló könnýzenei múltat bemutató helyet. Nem baj, haťĺataI
zenekarok bemutatkoztsźna szo|gźi egy-egy kis póđium is. Nem ezzelvaĺ a probléma, hanem
ha rosszul műk<jdtetik a helyet és szabá|yokat szegnek meg, és zavaqák a kĺirnyékbeli
lakókat. Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Polgármester Úľ megvá|aszolta, hogy milyen múzeumot terveznek a kocsiszín helyére. A
Baross lltca, az Orczy tér és aLujza utca köztjtti szerviz út is ľendkívĹil rossz állapotban van
amely kapcsolódik a Fiumei ifthoz. Javasolja,hogy eń. arésń. is próbáljak ľendbe ľakni' hogy
ne üssön ela két terĹilęt egymástól.

Dr. Kocsis M:áúé
A pontos időpontot nem tudja megmondani, de a VPB döntött erről, amiről most beszélt a
Képviselő Ur. Az az tfiszakasz felújításra kerül, sót az utszakasz és a Baľoss utca kcizötti
ľonda egykori villamosmegálló, amit most parkolónak és gaztelepítőnek használnak az is
felújításra kerül. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
orul annak, hogy a barnamezős teľĹileteken is el kezdtek fejleszteni. Megjegyzi, hogy nem
síncsiszolásról van szó, hanem villamos kerékeszteľgá|ása szolgá| ez az a műemlék jellegű
eszkoz.

Dľ. Kocsis NIáté
Képviselő Úrnak igaza van' manapság ezeket villamos kerekek csiszolásarahaszná|jźlk, đe
alkalmas sín csiszolásara is. Manapság kizźtrő|ag arľahasználják. MegáIlapitja, hogy további
kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitáját |ezárja, és szavazálsra bocsátja a
hatőĺ o zatí javas l atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, hogy folytasson tárgyalásokat aFővtrosi onkormányzatta| és a
Budapesti Közlekedési Központ Zrt-ve| a Baross kocsiszín kĺĺnnýzenei kulturális
kcizpont és múzeum céljából t<jrténő hasznosítása és fejlesztése érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 4. aususztus 27 .
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a
J.

a Baross utcai kocsiszínĺe készítendő fejlesztési koncepció készítésére 500,0 e Ft-ot
biztosít a polgármesteri saját keľet múködési céltartalék terhére ĺjnként vállalt feladatként.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. augusztus 27 .

a) a 2. pontban foglattak míatt az onkormrínyzat kiadás 11107-01 mfücjdési cél és

általános taľtalékon belül a városmarketing céltaĺalék - önként vállalt feladat -

eIőirányzatról 500,0 e Ft-ot átcsoportosíÍ. a 11106-02 cím_ önként vállalt feladat - dologi
ki adás i e|őit źny zatt a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. algusztus f7 .

b) felkéri a polgármestert, hogy a haÍározatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatĺíridő: legkésőbb 2014, december 31.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźtrozatot 18 igen, 0 nem szavazaÍÍaI,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATH) Z AT AL:H) Z Nĺn.I Ő s Íľpľľ
HATAROZAT:
163ĺ2014. NIII.L7.) 18 IGEN

SZóToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. felkéri a polgĺírmestert, hogy folytasson taľgyalásokat aFővátosi onkormtnyzattaL és a
Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel a Baľoss kocsiszín könnyiĺzenei kulturális
kozpont és múzeum céljábóltörténő hasznosítása és fejlesztése éľdekében.

Felelős: polgármester
Határiďó: 201 4. augllsńls 27 .

2. a Baross utcai kocsiszínre készítendő fejlesztési koncepció készítésére 500,0 e Ft-ot
biztosít a polgármesteri saját keret működési céItatalék terhére önként vźllla|t feladatként.

Felełős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. algusńls 27 .

3. a) a 2. pontban foglaltak miaÍt az onkormanyzat kiađás 11107-01 működési cél és

általános taľtalékon belül a vaĺosmarketing céltaľtalék - önként vállalt felađat -
eIóirćnyzatról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 71706-02 cím- önként vállalt feladat _ dologi
ki adás i e(őir ány zatr a.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 20I 4. augusńus 27 .

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatfuozaÍban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet ktjvetkező módo sításán áI v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: legkésőbb 2014. december 3 1.

Napiľend 3/5. pontja
Javaslat a Százados úti Míĺvésztelep Magyar oľiikség Díjra valĺi
felterjesztésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Ilĺĺ.źLté _ polgármester

Dr. Sára Botond - alpolgármester

Dr. Kocsis }ĺ.áté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja,hogy kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a
napirend v itź! át |ezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a hattr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aMagyar
orokség és Európa Egyesületné| aSzźnados úti Múvésztelep Magyaľ orĺikség Díjjal torténő
elismerését.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 20I 4. augusztus 27 .

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 18 igen, 0 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélkül elfogađta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN l g KÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI ZAT ALHc. Z EGY s ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
t64t2014. (vilI.z7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezze aMagyar
or<ikség és Európa Egyesületné| aSztzados úti Miĺvésztelep Magyar orökség Díjjat történő
elismerését.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20I 4. algusztus 27 .
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Napiľend 3/6. pontja

felújításával (KMOP -4.,3.2 / A-13-2013,-000 1) kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źLté _ polgármester

Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|źls nem étkezett, a napirend
vitáját|ezźĄa,ésszavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító szźlmí pľojekt ťlzĺkai
megvalósulásanak tewezett napja: 2015. szeptember 30ła, a projekt megvalósulás
tervezętt napja: 2015' szeptember 30-ľa változik és kezdeményezi a Támogatási
Szeľződés módosítását.

Felelős: polgármester
HaÍárídő : 201 4. aususńvs 27 .

2. fetkéri a polg"a,-",t",t a Támogatási Szerződés módosítási kéľelem
dokumentációjának elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20I 4. aususztus 27 .

3. ahatározat'. o";" alapjánfelhatalma zzaaPolgáľmesteľt a Támogatási Szerzőďés
móđosításaľa iranyuló kérelem a|áírására és a Pro Regio Kĺizép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Koz}rasznű' Kft. felé történő
benyújtásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. aususztus 29.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testiilet ahatźtrozaÍot 18 igen, 0 nem szavazattal, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvlspro
A HATAR oZ AT HoZ AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZó TOBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
16512014. (vilI.TT.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy
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1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2l^-13-2013-0001 azonosító számu pľojekt ťlzikai
megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30-ra, a projekt megvalósulás
tervezett napja: 2015. szeptember 30-ľa változik és kezdeményezi a Támogatási
S zerző đés mó do sítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 4. augusńus 27,

felkéľi a polgáľmesteľt a Támogatási Szerződés módosítási kérelem
dokumentációj anak elkészítéséľe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. augusńus 27 .

a határozat 1. pontja a|apjarl felhata|mazza a Po|gármestert a Tźĺnogatási Szerződés
módosításaľa irányuló kérelem a|áírźséra és a Pľo Regio Közép-Magyarorczági
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felé történő
benyújtására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. aususztus 29.

4. Gazdálkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és ̂ z 

ezekhez
kapcsolódó infľastľukturális beruházásokra vonatkozĺí felhasználás
szabályairĺól szóló 3412013. (vI.25.) łinkoľmányzatirendelet mĺídosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsĺs M:áLté

A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért
napirend vítaj át lezárj a, é s szav azttsra b o cs átj a a hatáĺ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy

1. a tátsashtzak, lakásszĺjvetkezetek felújításaľa további 50.000,0 e Ft-ot biztosít
működési cél és általános taľtalékon belül az áItalános hrta|ékteľhére.

Felelős : polgiĺrmester
Határiđő : 20 I 4. augusztus 27 .

2. az 7. pontban foglaltak miatt az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és

általanos taľtalékon be\lll az általános tarta\ék - kote|ező feladat - előirányzatźnőI

2.

a
J.
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50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az onkormtnyzat kiadás II705 cím _ önként vźi|a|t
feladat _ felhalmozási kölcsön nyújtás eIoirányzatára}}.}}},O e Ft-ot' a felhalmozási
célú támogatások á|Iamháztarttson kívÍilre előkźnyzatára 30.000,0 e Ft-ot a
tźr sasházak fel új ítási támo gatása címén.

Felelős : polgárnrester
Hataĺidő : 20I 4. auguszÍus 27 .

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat aZ Önkormányzat
költségvetésének következő módo sítás án áI v e gy e fi gyel embe'

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: legkésőbb 2014. december 31.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a társasházak, illetve lakásszövetkezetek
éľtesítéséről az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|dlez kapcsolódó
infrastruktuľális beruházásoka vonatkozó felhaszná|ás szabá|yaíról szóló 34l20I3.
(vI.25.) <inkoľmanyzati rendelet2014. augusztus Z9-énbatá|yba lépett módosításaľól.

Felelős: polgáľmester
Hattnđo: 201 4. augusńus 27 .

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül el fo gadta az alábbí hatźlt o zatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvĺsBI.o
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z MIN o S ÍTETT SZoToBB S ÉG S ZÜK SÉGES
HATÁRoZAT:
I66t20|4. (VIII.27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a táĺsasházak' lakásszcjvetkezetek felújítástra tovźhbi 50.000,0 e Ft-ot biztosít a
működési cél és általános tartalékon be|ul az általános taľtalék terhére.

Felelős: polgármester
Hatándő : 20 I 4. augusńus 27 .

2. az I. poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező fęlaclaĹ _ előirány,zaLárő|
50.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az onkormźnyzat kiadás II705 cím _ ĺjnként vállalt
feladat _ felhalmozási kölcsön nyújtás előiźnyzatáĺa20.000,0 e Ft-ot, a felhalmozási
célú támogatások áI|arthánartáson kívülre e|őírźnyzatára 30.000,0 e Ft-ot a
ttn sashtzak felúj ítási támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 4. algusztlls 27 .



3. felkéri a polgármestert' hogy a határozatban foglaltakat aZ onkormányzat
költségvetésének kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: legkésőbb 2014. december 3 1.

4, felkéri a polgármestert, hogy gonĺloskoĺ.ljon a társashźv'ak, illetve lakásszŕi,vetkezetek
értesítéséről az onkormtnyzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezel<hez kapcsolódó
infľastrukturális beruhazásokĺa vonatkozó fe|hasznáItls szabályairól szóló 34l20I3.
(VI'25.) önkormányzati rendelet20|4. augusztus Z9-énhatá|yba lépett módosításaĺól.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : 20t 4. aususztus 27 .

Dľ. Kocsis Máté
Szav azásta bocsátj a a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST rózsBpvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜI.pľp ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÚLET ĺozspr.vÁRosl
oNronvĺ,łNyz,ą.ľ rÉpvIspro TESTULETENEK 3212014. (VIII.29.)
oNronvĺ,łNyz,ł.rI RENDELETÉT AZ oNronvÁNYZAT BEVÉTELEINEK
r,ą.xÁscÉLoKRA És AZ EZEKHEZ KAPCSoLóoo INFRASTRUKTURÁLIS
BERUHÁZ,ą.sorna voNATKoZó FELHASZNA.LÁs SZABÁLYAIRóL szoLo
3 4 l2O 1 3 . (VI. 25.) oNronvÁNyza.rl RENDELET MóDo S ÍľÁsÁnor.

Dľ. Kocsis lVĺ'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és l.artőzkodás
nélkül megalkotta a 32 l 20 | 4. (VIII. 2 9. ) önkoľmany zatí rendeletet.

A SZAVAzÁsN,ą.r JELEN VAN 18 rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEF.VÁnos xnpvrsnr.Ő-ľBsľÜr,Bľn 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ns ľĺBcALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁľyz.ł.ľ xrpvrsnr,o
TESTÜLETÉNEK 32t2014. ryIrl.29.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETÉT AZ
oľxonnĺÁrwza.ľ BEVETELEINEK LAKÁSCELoKRA Bs AZ EZF,KHEZ
KAPCSOLóDó INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOKRA voNATKoZo
FELHASZNÁr,Ás SZABÁLYAIRoL szoĺo 34t20Í3. (vI.25.) oľronľĺÁrwza'ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnol
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Napirend 412. pontja
Javaslat a Corvin Medical Kft. ,,v.a.,,-val kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Berki János Jőzsef _ végelszámoló

Dr. Kocsis NI.áLté

A napirend vittlját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a
nap irend v ítáj át IezĄ a, é s szav azásra bo c sátj a a hatáĺ ozati j av as 1 atot.

I. A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy

1. Elfogadja az eIőteqesztés I. szttrnu mellékletét képező, avége|szásrlolás utolsó,2014'
május 31-i fordulónappal elkészített számviteli törvény szeľinti beszĺímolój át az alćtbbi
fő számokkal:

Zárőmér|egben kimutatott eszközök értéke: 1.890.000,- Ft. A zárőmérlegben a
forľások értéke: 1.890.000,- Ft, a méľleg szeľinti eľedmény: 31.082.000'- Ft.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. algusztus 27 .

2. Elfogadja az előteľjesztés2. számumellékletét képezó, a Tiírsaság záĺő ađőbevallásait
és a végelszámoló áIta| a Ctv. 111. $ (1) bekezđés d) alpontja szerint elkészített
zarójelentést.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. augusztus 27 .

3' Elfogadja a vége|számoló által előterjesĺett vagyonfelosztási javaslatot, melynek
értelmében a felosztható vagyon a Tźrsaság iratarryagainak őrzésével kapcsolatos
kĺiltsége fedezése érdekében, a Futureal Management Kft-t illeti meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 20 | 4. augusztlls 27 .

4. Megbízza a Futureal Management Kft-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII. emęlet; adőszźtm: 13016359-2-42 cég1egyzékszán: 0I-09-714767) a Társaság
iratarryagainak a jogszabźiyokban előíľt hatariđő leteltéig töľténő oruéséve|
kapcso lato s feladatok elltĺásáv aI.

Felelős: polgármester
Határiđó : f0 I 4. auguszllls 27 .

5. Megbízza a végelszźtmolót, hogy a Taĺsaság megszűnésével kapcsolatos cégeljátás
lefolytatása (ide értve a bankszámlźkbezfuását, könyvelés és jogi költségeket is) soľán
felmeľülő költségek megfizetésével. Előbbiekĺe tekintettel megá||apílja, hogy a
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végelszámolással kapcsolatosan a Társaságnál további költség felmerülése nem
várhatő.

Felelős: polgármester
}Jatźriđó:2014. auguszÍus 27 .

6. Dr. Beľki János Józsefet avége|számoló tisztségéből felmenti és megbizzaazza|,hogy
a Társaság cégjegyzékből történő törlése kánt eljarjon valamint a Társaság
megszűnéséből eredő egyéb szükséges intézkedéseket (számviteli-pénzügyi műveletek
elvégzése, vagyon felosztása, kifizetések teljesítése) megtegye.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. augusztus 27 .

7. E|hatźltozza a Társaság jogutód nélküli megsziĺnését és befejezetté ĺyi|vánitja a
végeIszźtmolást. A vagyonkiadás napját akként határozza meg, hogy a Tźlrsaság
cégsegyzékbőltorténő töľlését elrendelő végzésjogerőľe emelkedését követő 90 napon
belül a FuturealManagement Kft részére a kifizetés megtörténik.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20| 4. auglsztus 27 .

8. felhatalmazzaaz onkormányzat képviseletében e|játő tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkormanyzat I-7. pontokban meghatáĺozott döntését képviselje a Taľsaság soron
következő ülésén és a szükséges dokumenfumokat alźirja.

Felelős: polgármester
Határídő: a Társaság soron következő taggyíĺlése, legkésőbb 2014.09. 10.

il. A Képviselő-testület a végeLszámoló nyilatkozata a|apjan tudomásul veszi, hogy a
vége|számolás kezdő időpontját követően a Társasággal szemben szá||itői díj jogcímen fenn
á||t 12.700,- Ft. cisszeguhite|ezői kcjvetelést a Tarsaság a zfuőmérleg elkészítésének dátuÍrláig
megťtzet1e.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|4. augusńls 27 .

ilI. A Képviselő-testĹilet tudomásul veszi, hogy a végelszámolónak a végelszámolói
tisztség ellátásáva| kapcsolatban a Társasággal szemben díj és költségigénye nem á11fenn.

Felelős: polgáľmester
Hattridő : 20| 4. augusztus 27 .

IV. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társaság nem rendelkezlk részesedéssel
semmilyen jogi személyben, táľsadalmi szewezetben, alapítvźlnyban, továbbá a Tarsaságnak
nincsen munkavállalőja, így ezekkel összefüggésben rendelkezni nem kell.
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Felelős: polgármester
Határidő : 2014. augusztus f7 .

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, lrogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal' ellenszavazat ćs tartőzkodás
nélkül elfogadta a IV. pontból állói határozatot.

ĺZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)Z AT AL]H) Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
rĺĺ.ľĺ'Roz,ł.ľ:
16712014. (v[I.27.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Elfogadja az előterjesńés 1. számt mellékletét képező, avége|számolás utolsó,2014.
május 31-i foľdulónappal elkészített számviteli törvény szerinti beszámolójátazalábbi
fő számokkal:

Zárőmér|egben kimutatott eszkĺjzĺjk értéke: 1.890.000'- Ft. A zfuőméľlegben a
fonások értéke: 1.890.000,- Ft, a mérleg szerinti eredmény: 31.082.000'- Ft.

Felelős : polgiírmester
Hatĺíridő : 20I 4. auglssztus 27 .

2. Elfogadja az előterjesztés 2. szźtmű mellék]etét képező, a Tarsaság ztrő adőbevallásait
és a végelszámoló tita| a Ctv. 111. $ (1) bekezdés d) alpontja szerint elkészített
zfuője|eĺtést.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 20I 4. augusńtls 27 .

3. Elfogadja a végelszźtmoló által előteľjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek
értelmében a felosztható vagyon a Társaság hatarryagainak őrzésével kapcsolatos
költsége fedezése érdekében' a Futureal Management Kft-t illeti meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. augusztus 27.

4. Megbízza a Futureal Management Kft-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII' emelet; ađőszźlm: 13016359-2-42 cégsegyzékszám: 0I-09-714767) a Társaság
iratarlyagainak a jogszabályokban előíľt hatánďő leteltéig töľténő &zéséve|
kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 20I 4. augusztus 27 .
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5. Megbízza a végeLszámolót, hogy a Társaság megszűnésével kapcsolatos cégeIjárás
lefolyatása (ide értve a bankszám|ákbezárását, könyvelés és jogi költségeket is) soľán
felmerülő költségek megfizetésével. Előbbiekľe tekintettel megáIIapítja, hogy a
vége|számolással kapcsolatosan a Társaságnál további költség felmertilése nem
várhato.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. algusztus 27 .

6. Dr. Berki János Józsefet avége|szźtmoló tisztségéből felmenti és megbízza azza|,hogy
a Táľsaság cégsegyzékbo| történő törlése iránt eljĺĺrjon valamint a Tarsaság
megsziinésébőleređő egyéb szfüséges intézkedéseket (számviteli-pénzügyi műveletek
e|v é gzése, vagyon felo sztása, kiÍizetések telj esítése) me gte gye.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 20I 4. algusztus 27 .

7' E|hatfuozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezetté ĺy1|vánítja a
vége|számolást. A vagyonkiadás napját akként hatźrozza meg, hogy a Társaság
cégsegyzékből töľténő töľlését elrendelő végzésjogerőre emelkedését követő 90 napon
belül a Futureal Management Kft részéte a kifizetés megtörténik.

Felelős: polgármester
Hatźnidő : 20I 4. augusńlls 27'

8. felhatalmazza az onkormányzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkoľmányzat I-7. pontokban meghatźrozott döntését képviselje a Táľsaság soron
következő tilésén és a sztikséges dokumentumokat a|źirja.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: a Táľsaság soron következő taggyiĺlése, legkésőbb 2014.09. 10.

il. A Képviselő-testület a végelszźtĺĺloló nyilatkozata alapjan tudomásul veszi, hogy a
végelsztlmolás kezdő időpontját kovetően a Trĺľsasággal szemben szá||ítői díj jogcímen fenn
áIIt 12.700'. Ft. ĺisszegiihite|ezői követelést a Tarsaság a zźnőmérleg elkészítésének dáĺmáig
megťĺzette.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. augusńls 27.

ilI. A Képviselő-testiilet tudomásul veszi, hogy a végelszĺĺmolónak a végelszámolói
tisztség e||źúásáva| kapcsolatban a TársasággaL szemben đíj és kĺiltségigénye nem ál1fenn.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2014. augusztus 27 .
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IV. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társaság nem rendelkezik ľészesedéssel
semmilyen jogi személyben, taľsadalmi szervezetben, a|apítvźnyban, továbbá aTársaságnak
nincsen munkavállalőja, így ezekkel osszefüggésben rendelkezni nem kell.

Felelős: polgármester
Hataridő : 201 4. augusztus 27 .

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Józsefuáľos Kiiziisségeiért NonpľoÍit Zrt. |étrehozásáva| illetve a
kulturális, kiizművelődési feladatot ellátó gazdasági táľsaságok
feladatellátásával kap csolato s d ö ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis ľ{'áté
A napirend vítáját megnyitja. Megadja a szőt Soós György képviselő úrnak.

Soós Gyłirgy
A határozati javaslat 19/A pontjźlba személy javaslatot tesz dr. Dénes Margit és Jakabff
Tamás személyéľe.

Dľ. Kocsis Ndáté
Megadja aszőtJakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Köszöni Soós képviselő ur jelölését, ebben a tanácsadó testületben jelenleg nem kíván
szerepet vállalni.

Dr. Kocsis ľ/I.áLté

Akkor egy másik személy javaslatot kér, megadjaaszőt Soós György képviselőnek.

Soós Gyiirgy
Kaiser I őzsefet javasolj a.

Dľ. Kocsis lĺ'áté
Megállapítja, hogy további kérdés' hozztszőItls nem étkezett, ezért a napirend vitájátlezáqa,
és szav aztsra bo c s átj a a kĺj vetkez ő hatźĺ o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.., a Józsefuaľosi
Gyermekek Üđtiltetéséét Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuĺíľosi Média,
Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefuźrosi Gyermekek Üdtĺltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. beolvadás útjan
egyesül aJőzsefyáros KözösségeiértNonprofit Zrt.-veI2015.januar 01. napjával.

Felelős: polgármesteľ
Határido : z0I 5 . i anuár 0 1 .
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2.

3.

4.

a JóHíľ Józsefuárosi Méđia, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. beolvadás
útján egyesül a Józsefuáros Kĺizosségeiért Nonprofit Zrt.-ve|2015.január 01. napjával.

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 5 . j anuár 0 1 .

a határozat 1. és 2. pontja szerinti beolvadás vagyonmérleg-tervezet fordulónapj a 20|4.
december 3I. napja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusńus 27 .

az I. és 2. pontban foglalt beolvadással kapcsolatos 2014. december 3l-i fordulónapi, a
hatályos magyaÍ számviteli t<irvény előírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a könywizsgáIatfua és arról
kĺinywizsgálói vélemény kibocsátásźra az MB-Tax Kft-t bízza meg (székhely: 1061
Budapest, Andrássy út 43., nyilvántaĺtási szźlm. 002650, ugyvezető, bejegyzett
konywizsgá|ő Zsővár Beatrix, tagsági ígazo|vtnyszáma: 007169) 650.000,- Ft + AFA
összegben, melyet a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft saját fonásából biztosít.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20I 4. ausus^vs 27 .

5. a 116/2014. (u.11) szźlmĹĺ képviselő-testületi határozat 5. a) pontját az a|ábbiak szeľint
módosítja:
A Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdiiltetéséért Közhaszn,őNonproťĺt Kft. és a JóHíľ Józsefuaĺosi
Média, Renđezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi kötelező
és önként vá||a|t feladatokat 2014. októbeľ 01. napjátőI a Jőzsefuaros Közösségeiéľt
Nonprofit Zrt. végzi.

Ennek megfelelőeÍI ezeÍL táľsaságok az onkoľmźnyzattal kötott kozszoIgáItatási, valamint
feladatellátási és a tźĺrlogatźlsi szerzodéseiben a koľábbi feladatellátó tlĺrsaságok helyébe a
Józsefu áros Közĺisségeiért Nonpr ofĺt Zrt |ép.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđő : 20I 4. októbeľ 0 1 .

6. a) ahatźrozat 5. pontja a|apján a Jőzsefvźnos Közcjsségeiért Nonpľofit Zrt. a Józsefuaľosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft-től átrett, k<jvetkező közfeladatokat
|átjae|

- kötelező kozszolgáltatási feladatként a lőzsefvátosi Galéľia működtetése
- önkéntvállaltfeladatkéntaZászlőgyil1teményműködtetése
- önként vállalt feladatként a Józsefuáros címĺĺ hivatalos kiadvány és az

<inkormány zati honlap mfü ö dteté s ével kap c s o l ato s fel adatok
- köte|ező és önként vállalt feladatként az önkormźnyzati renđezvények, ágazatí

ünnepségek, Euľópa Belviírosa Program II. projekt keľetében megvalósuló
programok szetv ezése, bonyolítása.
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7.

b) a hatáľozat 5. pontja alapján a Jőzsefvźĺros Közösségeiéĺ Nonpľofit Zrt' a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft -tőI átvelt, következő kozfeladatokat
|tÍya e|

- önként vállalt feladatként a Magyarkúton található ingatlanokban a józsefilárosi
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegri turnusokban
történő táboroztattlsa, hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi
íntézményekkĺ jztisztviselőinekésk< jzalkalmazotÍzinaküdültetése

- önként vállalt feladatként a káptalanfüredi gyermektáborban idényjelleggel a
józsefuaĺosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és turnusos
üdültetése, a jőzsefuĺárosi intézmények kĺjztiszťviselőinek és

kĺjzalkalmazottainak családi és felnőtt iidültetése

Felelős: polgáľmester
Hataridő: feladatok átvételének időpontja 2014. október 01-jétől

a) felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Józsefuárosi Gyeľmekek
Üdtiltetóséért Kozhasznú Nonpľofit Kft-vel kötött megállapodás kozhasznú tevékenység
végzése tátgyű szeruődés és a JóHír Józsefuaľosi Média, Renđezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzodés közös megegyezéssel töľténő
me g sztinteté s e taľ gyáb an hozott dönté s me gho zata|ár a.

b) felhatalmazza a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Józsefuaros Közösségeiért
Nonprofit Zrt-ve| kötendő kozszolgźůtatásí szerződés megkotése taľgyában hozott döntés
meghozatalára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése legkésőbb 2014. október 01-
ig

ahatátozat 6. pontjában foglalt feladatok átađása miatt a hatźrozat 1. mellékletétképezo
vagyonelemeket ingyenes haszná|atba adja a Jőzsefváros Ktjzösségeiért Nonprofit Zĺt.
részére 2014. október 0 1. napjától.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. október 01.

felkéri a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetésééĺt Kozhaszĺtĺ Nonprofit Kft. és a
Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetóít, hogy a
taľsaságok tulajdonában áI|ő, a határozat 6. pontjábarl rogzített feladatok e||átásához
szĹikséges vagyonelemeket ingyenesen ađja hasznáIatba a Jőzsefvtnos Közösségeíért
Nonpľofit Zrt. részére 20 I 4. október 0 1 . napj ától.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. október 0 1 .

10. felkéri a Jőzsefvtros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatőságtń az egyestiléshez
szfüséges döntések meghozata|tthoz sztikséges okiratok elkészítésére az a|źtbbiak szerint:

- az egyesüléssel érintett jogi személyek vagyonmérleg-tervezete, és az azt
alźńźmasztő vagyo nl elt áĺ -terv ezete,

8.

9.



- az egyesüléSsel létrejovő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezete, és az azt
a|átttmasztó v agyo nl e Itár -tew ezete,

- egyesülési szerződésteĺvezete,
és azok Képviselő-testület elé tĺirténő előterj esztéséľe.

Felelő s : polgármest er, Zrt. Igazgatő sága
Hatáľidő: 2014. augusztus 27., a Képviselő-testülęt 2014, novęmber havi ręndęs Ĺilésę

II. az egyesülés során szĹikséges cégjogi intézkedések megtételéľe a Józsefuaros
Közösségeién NonproťÍ Zrt-t, mint a beolvadással érintett jogi személyek jogutóđját
jelöli meg.

Felelős: polgármester
HaÍáridó: 20I 4. aususzfils 27 .

If. a 2014. évi kĺĺltségvetésről sző|ő 3l20I4. (II.13.) önkormányzati rendelet 1.

mellékletében a 11801 cím Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Kozhasznu Nonprofit
Kft. címet, valamint a 11804 cím JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonprofit Kft. címet 2014. október 1. napjával tĺjrli, továbbá a 11805 cím
Józsefuáľosi Közösségi Hazak Kiemelten Kozhaszĺtl Nonprofit kft. elnevezést 2014.
október I. napjźtő| módosítja Józsefuáros Közcisségeiért Nonproťlt Zrt. elnevezésre.

Felelős: polgáľmester
Határídő: 201' 4. október 0 1 .

13. az onkormányzat kiadás 11804 cím (JóHír Iőzsefvárosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft.) mfüĺjdési célú támogatások źi|anháztaľtáson kívülre
kĺjtelező e|őirźnyzatźttő| 5I.476,5 e Ft-ot, az onként vállalt felađat előírźnyzatárőI
102.792,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1805 cím működési célú támogatások
a||amháńartáson kívülre kĺjtelező eloirźnyzatára 51.476,5 e Ft-ot, az ĺjnként vállalt feladat
előfuźnyzatáĺa 102.792,4 e Ft-ot a 2014. október I. _ 2014. decembeľ 31. időszakban a
ga|éria, zászlőgyujtemény, valamint az újság kĺizmíĺvelődési feladatok, valamint
rendezvényekmegvalósításáľa,mfü ödésif eLhasznáIására.

Felelős: polgármester
Határiďő: 20I 4. október 0 1 .

|4. az onkoľmrĺnyzat kiadás 11801 cím (a Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Kozhasznű Nonproťrt Kft) műkĺidési célú támogatások áIlamhánafiáson kívĹilre cjnként
vźtllat feladat e|óirźnyzatáról 10000 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím mfüĺjdési
célú támogatások á||afihaztaÍtáson kívülľe önként váI|alt feladat előirányzatára2014. I0.
01. és 2014. 12. 3I. közĺjtti időszak üdültetési feladatainak ellátása érdekében.

Felelős: polgármester
Hatfuídő: 201 4. októbeľ 0 1 .

15. a Iőzsefvátosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit Kft. tevékenységét
2014. 10. 01-jétől a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. látja e|, eŁlhez fedezetet
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biĺosít 11 2I5 e Ft összegben oly módon, hogy kciltségvetés átcsoportosítással a
Józsefuáľosi KözösségiHazakNonprofit Kft. eredménýarta|ékát jelöli meg fedezetként.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. szeptember 30.

16. felkéri a polgármestert, hogy a2014. évi koltségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet
következő módosításánál, valamint a20|5. évtől a mindenkori költségvetés tervezésénél a
hatźĺr ozatban fo glaltakat vegye ťr gyel embe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. december 31., valamint azt követően a mindenkoľi költségvetés

elfogadása

17. felkéľi a Nonpľofit Kft. ügyvezetojét, hogy a Józsefuáros Kozosségeiért Nonproťĺt Zrt.
2014. évi tizleti tervét feladatcsopoľtokon belül ktjtelezó és onként vá|Ialt feladatonként
tész|etezetten terjessze be elfogadásra a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: Űgyvezetó
Határidő: a Képviselő-testület 2014' novembeľ havi ľendes ülése.

18. felkéri a polgármestert, hogy készítsen tájékońatőt a Nonprofit Zrt. 2015. évi vźrhatő,
becsült üzleti tervéről és annak <jsszevetésérőI ahatározatban szereplő haľom nonprofit kft.
éves üzleti teľvével a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
IJatttriđo: a Képviselő-testület 20|4. novembeľ havi rendes iĺlése

19. a) a II2l2011. (III.l7.) szttmuképviselő-testĹileti hatźrozatta| aJőzsefvőĺosi Közösségi
Házak Nonprofit K-ft. mellett mfücidő Tanácsadó Testület tagaít az a|ábbi 2 fővel
kiegészíti 2014. október 01. napjátó|,200,0 eFtlfő/hő díjazással.

Tagok: - Dr. Dénes Margit

Kaiser József

b) Felkéri a Nonprof,tt Kft. igyvezetójét a tagokkal történő megbízási szeľződések
megkötéséľől.

c) a 22412013 (VI.05.) szźlrnu képviselő-testületi hatáĺozattal létrehozott a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. mellett mfüc'dő
Tanácsadó Testületet 20| 4. szeptembeľ 30. napjáv aI megszünteti.

d) felkéri a Nonprofit Kft. ngyvezetőjét a megbízás megszüntetéséhez szfüséges
intézkedések megtételére.

Felelő s : pol gármester, nonprofit Kft-k ĺjgyv ezetói
Határidő: a)-b) pont esetén 2014. október 01.



c)-d) pont esetén 2014. szeptember 30.

20. a) elfogadja a határozat 2 mellékletét képező egységes szerkezetli alapszabáIý, és
fe lhatalma zza a p o| gárme steľt annak a|áir ás fu a.

b) felkéri a Józsefuárosi Kĺizösségi Házak Nonpľofit Kft. ugyvezetőjét, hogy
gondoskodj on a szĹikséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő a) pont esetén 2014. augusztus 29.

b) pont esetén 2014. szeptember 01.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 15 igen' 2 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett
el fo gadta az a|ttbbí határ ozatot.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tg KÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATIH)Z AT ALH) Z lĺľl'lo s ÍľpTT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
168t2014. (vrr.27.)

A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Kozösségi Hazak Nonprofit Kft., a Józsefuáľosi
Gyermekek Üdtiltetésééľt Kozhaszn,ű Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuarosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a lőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért KözhasznÍĺ NonproÍit Kft. beolvadás útján
egyesül aJőzsefváĺos Kĺjzösségeiért Nonprofit Zrt.-ve|2015.januĺír 01. napjával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.januáľ 0 1.

2. a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. beolvadás
útjan egyesül a Józsefuaľos Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt'-vel2015.januaľ 01. napjával.

Felelős: polgáľmester
Hataridó: 20| 5. i anuár 0 l .

3. ahatfuozat 1. és 2. pontja szerinti beolvadás vagyonméľleg-tervezet fordulónapja2014.
december 31. napja.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő : 20 I 4. augusztus 27 .

4. az I. és 2. poĺtban foglalt beolvadással kapcsolatos 2014. december 31-i fordulőnapi, a
hatályos magyar szĺĺmviteli törvény előírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a könywizsgá|atára és arľól
könywizsgálói vélemény kibocsátásźna az MB-Tax Kft-t bízza meg (székhely: 1061
Budapest, Andrássy út 43., nyilvántartási szám. 002650, igyvezető, bejegyzetí

15IGEN 2 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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könywizsgźiő Zsővtn Beatľix, tagsági igazolványszáma: 007169) 650.000,- Ft + AFA
összegben, melyet a JóHír Józsefuáľosi Média, Renđezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft saját fonásából biztosít.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. augusztus 27 .

5. a 1 16lf0),4. (Vl.l1) szämu képviselö-testületi hatżtrozat 5. a) pontj ät az aläbbiak szeľint
módosítja:
A Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért KözhasznűNonpľofit Kft. és a JóHír Józsefuaľosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. źital ellátott valamermyi kötelező
és önként vállalt feladatokat 2014. október 01. napjától a Józsefuaľos Kĺjzĺjsségeiért
Nonprofit Zrt. végzi.

Ernek megfelelőeÍI ezen táľsaságok az onkormányzatta| kötott kozszo|gá|tatási, valamint
feladatellátási és a támogatttsi szerzőđéseiben a korábbi feladatellátó tarsaságok helyébe a
Józsefuaľos Közösségeiért Nonpro ťi Zrt Iép.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I4. október 01.

6. a) ahatfuozat 5. pontja a|apján a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľoťrt Kft-től źftveÍt, kcjvetkező közfeladatokat
látja el

- köte|ezokozszo|gá|tatási feladatként aJőzsęfvátosi Galéria műkĺjdtetése
- önkéĺtváIlaltfeladatként aZász|őgyu1teménymrikĺjdtetése
- önként vállalt feladatként a Józsefuaľos című hivatalos kiadvany és az

önkormanyzati honlap műkodtetésével kapcsolato s feladatok
- köteIező és önként vá|IaIt feladatként az önkormźlnyzati rendezvények, ágazati

ĺinnepségek, Európa Belvárosa Pľogram II. projekt keretében megvalósuló
pľogramok szewezése, bonyolítása.

b) a határozat 5. pontja a|apján a Jőzsefvéros Kĺjzĺjsségeiért Nonprofit Zrt. a Józsefuárosi
Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznú Nonprofit Kft -től átvett, következő közfeladatokat
|átja e|

- önként vállalt feladatként a Magyarkúton található ingatlanokban a józsefi'árosi
oktatási-nevelési intézméĺyek tanulóinak erdei iskola jellegrĺ turnusokban
tcirténő tźlborońatása, hétvégi csoportos kirandulások fogadása, a józsefuaľosi
íntézményekkońisztviselőinekésk<jzalkalmazot1ainaküdültetése

- önként vállalt feladatként a káptalanfiiredi gyermektáborban idényjelleggel a
jőzsefvźĺrosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos
tidtiltetése, a jőzsefu:írosi intézmények köztisĺviselőinek és
köza|ka|mazottainak c s al ádi é s felnőtt üdtilteté se

Felelős : polgĺĺrmester
Határídó: feladatok átvételének időpontja 2014. október 01-jétől

7. a) feIhata|mazza aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Józsefuaľosi Gyermekek
Üdiiltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás kcjzhasznú tevékenység



8.

9.

végzése ttrgyu szerzodés és a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
NonproÍit Kft-vel kötött közszolgtĺItatásí szerzőđés kĺjzĺjs megegyezéssel töľténő
megszüntetésetárgyábaĺhozottdöntésmeghozataláta.

b) felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Józsefuaľos Ktjzösségeiért
Nonprofit Zrt-vel kötendő kozszo|gáItatási szerzőđés megkötése tźtrgyában hozoÍt döntés
meghozata|ára.

Felelős: polgármester
Határiđő: aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése legkésőbb 2014. október 01-
ig

a haÍározat 6. pontjában foglalt feladatok átadźsa miatt a határozat 1. mellékletét képező
vagyonelemeket ingyenes hasznáIatba aďja a Jőzsefváros Közösségeiért Nonpľofit Zľt.
részére 2014. október 0 1. napjától.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. októbeľ 01.

felkéľi a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhaszĺis, Nonprofit Kft. és a
Józsefuárosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy a
tĺírsaságok tulajdonában á||ő, a határozat 6. pontjában rogzített feladatok ellátásához
szükséges vagyonelemeket ingyenesen adja haszntl|atba a Jőzsefváĺos Közĺjsségeiéĺt
Nonprofit Zrt. részére 201 4. október 0 1 . napjától.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlridő: 201 4. októbeľ 0 1 .

10. felkéľi a Jőzsefuźros Kĺjzĺjsségeiért Nonproťrt Zrt. Igazgatőságát az egyesüléshez
sztikséges dĺjntések meghozata|tĺhoz szĹikséges okiratok elkészítésére az a|ábbiak szerint:

- az egyesüléssel éľintett jogi személyek vagyonméľ|eg-tervezete, és az azt
a|átámasnó vagyonle |tár -terv ezete,

- az egyesiiléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezete, és az azt
aIźńźlmasztő vagyonl eltaľ -tetv ezete,

- egyesülési szeruodéstewezete,
és azok Képviselő -testület elé tĺiténő előterj eszt ésére.

Felelő s : polgáľme st er, Zrt. Igazgatősźąa
Hataridő: 20|4. augusztus 27., a Képviselő-testület 2014. november havi rendes iilése

II. az egyesülés során szükséges cégjogi intézkędések megtételéľe a Józsefuaros
Közösségeiért Nonproťlt Zrt-t, mint a beolvadással éľintett jogi személyek jogutódját
jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. augusztus 27.

12. a 2014. évi költségvetésről szőIő 3l20I4. (II.13.) önkoľmányzati rendelet 1.

mellékletében a 11801 cím Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit
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Kft. címet, valamint a 11804 cím JóHíľ Józsefvarosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonprofit Kft. címet 2014. október 1. napjával törli, továbbá' a 11805 cím
Józsefuárosi Közösségi Házak Kiemelten Kozhasznű Nonprofit kft. elnevezést 2014.
októbeľ 1. napjától módosítja Józsefuáros Közösségeiéľt Nonpľoťft Zrt. elnevezésľe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. október 01.

13. az onkormányzat kiadás 11804 cím (JóHír Jőzsęfvźtosi Média, Rendezvény és

Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft.) működési célú támogatások áIlamhaztaľtáson kívtilre
kötelező e|oirányzatárő| 51.476,5 e Ft-ot, aZ önként vállalt feladat e|őirányzatźxőI
102.792,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím műkĺjdési célú támogatások
tilamháztartáson kívülľe kötelező eloirźnyzatźtra 5I.476,5 e Ft-ot, az onként vállalt feladat
elóirányzatáĺa 102.792,4 e Ft-ot af0I4. október I. _ 20|4. decembeľ 31. időszakban a
gaIéria, zász|őgyujtemény, valamint az újság közmúvelődési feladatok, valamint
renđezvényekmegvalósítására,mfü odésif eIhaszĺáIására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. október 01.

14. az onkormányzat kiadás 11801 cím (a Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééĺ
Kozhaszní Nonprofit Kft) mfüödési célú támogatások áI|anháztartáson kívülľe önként
vá|lat feladat eloirtnyzatáról 10000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím mfüĺjdési
célú támogatások áIlanháńartáson kívĹilre önként vállalt feladat e|oírźnyzataru 2014. I0.
01. és 2014. 12. 31. közotti időszak üdültetési feladatainak ellátása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. október 01.

15. a lőzseťvźtosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit Kft. tevékenységét
2014' 10. 01-jétől a Józsefuárosi Kĺizösségi HrŁak Nonprofit Kft. látja el, ehhez fedezetet
biztosít 17 2I5 e Ft ĺjsszegben oly módon, hogy költségvetés átcsopoľtosítással a
Józsefuárosi KĺizösségiHázakNonprofit Kft. eredménýartalékát jelöli megfedezetként.

Felelős: polgármester
Hatfuidő 201 4. szeptember 3 0.

16. felkéľi a polgármestert, hogy a2014, évi költségvetésről szóló onkormtnyzati rendelet
következő módosításánźtl, vaIarnint a2015. évtől a mindenkori költségvetés tervezésénéI a
hatźlr ozatb an fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 31., valamint azt kĺjvetően a mindenkori költségvetés

elfogadása

17. felkéľi a Nonprofit Kft' ügyvezetőjét, hogy a Józsefuĺĺros Közĺisségeiért Nonpľoťlt Zrt.
2014. évi üzleti tervét feladatcsoportokon belül kötelező és önként vállalt feladatonként
rész|etezetten terjessze be elfogadásra a Képviselő-testtilet elé.



Felelős: IJgyvezeto
Hatźtridó: a Képviselő-testtilet 2014. november havi ľendes ülése.

18. felkéri a polgármestert, hogy készítsen tźljékońatőt a Nonpľoťtt Zrt. 2015. évi várhatő,
becsült üzleti tervéről és annak összevetésérőL ahatározatban szereplő három nonprofit kft.
éves üzleti tervével a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testiilet f014. november havi rendes tilése

19. a) a |I2l201 1 . (III. 17 .) számű képviselő-testĹileti hatźtrozaĺźa| a lőzsefvárosi Közösségi
Házak Nonprofit Kft. mellett műkĺjdő Tanácsadó Testület tagsait az a|ábbi 2 főve|
kiegészíti 2014. október 01. napjátó|,200,0 eFtlfo|hő díjazássa|'

Tagok: - Dr. Dénes Maľgit

- Kaiser József

b) Felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a tagokkal történő megbízási szerződések
megkĺitéséről.

c) a 224lf0l3 (VI.05.) szźlmu képviselő-testtileti határozattal létrehozott a JóHíľ
Józsefuĺírosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. mellett múk<jdő

Tanácsadó TestĹiletet 2014. szeptember 30. napjával megszünteti.

d) felkéľi a Nonprofit Kft. ugyvezetojét a megbízás megsziintetéséhez szfüséges
intézkedések megtételéľe.

Felelős : polgáľmester, nonprofi t Kft -k igyvezetoĺ
Határidő: a)-b) pont esetén 20|4. október 01.

c)-d) pont esetén 2014. szeptember 30.

20. a) elfogadja a határozat 2 mellékletét képező egységes szerkezetu a|apszabá|ý, és
f e|hata|mazzaapoIgélrmesteľtannaka|áírásfu a.

b) felkéri a Józsefuiírosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. ugyvezetojét, hogy
gondoskodj on a szükséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: polgármester
Hailáridő: a) pont esetén 2014. augusztus 29.

b) pont esetén 2014. szeptembeľ 01.

A 168/2014.(WII.28.) szómú hatdrozat 1. és 2. számú mellékletét a jegyzőkönyv 1. és 2.

számú melléklete tartalmazza.
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Napiľend 4l4. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás célj áľa szolgálĺi helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szólĺi 3f l20L3.
(VII. 1 5.) önkormányzati rendelet m ódosít ásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis ill4:áté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a
nap irend v itźĘ at lezĄ a, é s szav azásľa b o c s átj a a re ndel et-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺozspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsppvÁRosl
oNronva.Nyzĺ.ľ rÉpvIspro TESTÜLETÉNEK 33l2OI4. (IX'01.)
oNronľ,ĺÁN Y Z ATI RENDELE.IÉĺ ez oNronvÁNyz,ł.r TULAJDoNÁBA.N ĺu'o
NEM LAKÁS cÉrrÁnĺ. SZoLGÁLo HELYISÉGEK ELIDEGENÍľÉsÉNEK
FELTÉTELEIRoL szoro 32l20I3' (VII.15.) oNronvÁNyz,q.ľI RENDELET
ľ,ĺóoosÍrÁsÁnór.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazafral' ellenszavazat és 1artőzkodás
nélkiil megalkotta a 33 l 20 | 4. ( IX. 0 1 .) önkormány zati rende|etet.

A sZAv AZa.sNÁr JELEN VAN l s KÉpvlspro
A RENDELETALKOTASHOZ MINo SÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózseľ.va.nos KÉPVISELŐ-ľpsľÜrprp 18 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII.
KERÜLET rozsppvÁRosl oNroRvÁNyzaľ rÉpvlsBro TESTÜLETÉNEK
3312014. (ľX.01.) ÖNronv.tNyz,ą.ľl RENDELETÉT AZ oNronvÁNyz,ą.ľ
TULAJDONÁB,AN ĺrro NEM LAKÁS cÉl.lÁne SZoLGÁLó HELYISÉGEK
ELIDEGENÍrÉsÉNpr FELTÉTELEIROL szoLo 32l2OI3. (VII.15.)
ÓNronvÁN Y Z ATI RENDELET MoDo SÍľÁsÁnór.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában áIIró nem
lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013.
(vI.2 0.) számú tinko ľm á n yzati r endelet mó do s ításár a
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZB E S ITE S)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Soós Gyorgy - képviselő

Dr. Kocsis M.áLté

A napirenđ vitĄátmegnyitja. Megadja aszőt Soós György képviselő úrnak.



Soĺis György

Megkoszöni a Hivatal segítségét, és ha bármilyen kérdés van, szívesen váIaszo|.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászo|ás nem érkezett, ezért a napirend vitáját Iezárja,
és szav azásra b o c s áti a a rende let-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ŐvÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBr.vÁRoSI
oNronvÁNyzeľ rÉpvlspro TESTÜLEľÉNEK 34D0I4. (Ix.01.)
oNronvÁNyz,ł.ľl RENDELEľBT ĺz oNronvÁNyzaľ TULAJDoNÁB,AN ĺĺro
NEM LAKÁS cÉrĺÁna SZoLGÁLŐ HELYISÉGEK BÉRBEADÁsÁN,ł.r
FELTÉTELEIROL szoĺ.o 35/2OI3. (VI.20.) oNronvÁNyza'ľI RENDELET
IrĺóuosÍľÁsÁnór.

Dľ. Kocsis M'áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, e||enszavazat nélkül, 1

Íartőzkođás mellett megalkotta a34l20I4. (IX.01.) önkormĺĺnyzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHoZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvIsBro-ľBsľÜrpľp 17 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST povÁnos VIII.
KERÜLET rózsBľvÁRosl ÖNronvÁNYZAT rÉpvĺspro TESTÜLEľÉNBr
34l20I4. (IX.O1.) oNronva.Nyz,ą.ľl RENDELETÉT M' oNronvĺÁNYZAT
TULAJDONÁBAN arĺo NEM LAKÁS cÉuÁne SZoLGÁLó HELYISÉGEK
BÉRBEADÁsÁNa.r FELTÉTELEIRoL szoĺ-o 35l20I3. (VI.20.) oNrom,ĺÁNYZATI
RENDELET MóDo SÍľ.łsÁnór.

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a partneľségi egyeztetés |ezárására a
j o gha ľmon izáciőjáv al ii s szefĺi ggésb en,

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté - polgármester

ĺoxBsz

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
A napiľenđ vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás nem étkezett, ezért a
napirend vitáját|ezźrja, és szavazásľa bocsátja a ktivetkező hatźlrozati javaslatot.
A Képviselő-testiilet úgy dcĺnt, hogy
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1. a Jőzsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatfuő| sző|ő 6612007. (XII.12.) önkormányzati
ľendęlet (JóKÉSZ)' magasabb szintrĺ jogszabáIyokkal való összhangstĺnak megteľemtése
érdekéb en történő mó do sításának partners é gi e gy eńetési szakas zát |ezárja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. auĐJsńus 27,

2. a határozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármesteľt, hogy kezďeméĺyezze az állami
f oépítésznéIazegyeńetőtárgya|áslefolytatását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. augusztus 27 .

3. a hatfuozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgarmestert, hogy a szabáIyozás tárgyźna|
összefiiggő önkormányzati rcnďe|etek közötti összhang megteremtésére vonatkozőarl
készítsen j avaslatot a Képviselő-testület tészére'

Felelős: po1gármester
Hataľidő: 2014. november havi rendes képviselő-testiileti ülés

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazaÍÍal, ellenszavazat és Íartőzkodás
nélktil elfo gadta az a|ábbi hatźn ozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
|69120|4. NIII.TT.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváros Kertileti Építési Szabźiyzatźről' szőLő 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati
rendelet (JOKÉSZ), magasabb szinĺĺ jogszabáIyokkal való ĺjsszhangiĺínak megteremtése
érdekében történő módosításanak partnerségi egyeztetési szakasztńlezá'rja.

Felelős: polgármester
Hatariďo 2014. aususztus 27.

2. a hattlrozat 1. pontja alapjarĺ fęlkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményezze az á||ani
foépítészné|azegyeńetőtárgyalźtslefolytatását.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtriđo: 20I 4. aususztus 27 .

3. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy a szabáIyozás tárgyáva|
összefüggő önkormanyzati rende|etek kĺjzĺjtti összhang megteľemtésére vonatkozőan
készítsen j avas latot a Képviselő -testĹilet r észér e.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ havi rendes képviselőtestületi ülés

Napirend 5ĺ2.pontja
Javaslat dłintések meghozata|ára a |46. tömbre vonatkozĺi JOKESZ
módosítással iisszefüggésben
(írásbeli előterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. KocsÍs Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzźszőIáS nem érkezetr, ezért a
napiľend vitájátlezárja, és szavazásra bocsátja a kĺivetkezőhatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváros Keriileti Építési SzabáIyzatáĺő| szőIő 6612007. (XII.12.) önkormányzati
rendelet (ĺórÉsa, 36038 he|yrajzi számű telkeket magában foglaló terĺiletre (146.

tomb) vonatkoző módosítási eljárásanak véleményezési és partneľségi egyeztetési
szakaszát|ezárja'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. augusztus 27 .

2. a határozat 1. pontja a|apjáĺ felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze az á||aĺri
foépítésznél a végső szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľiđő: 20t4. aususztus 27 .

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|, e||enszavazat és tartózkodás
nélkül elfo gadta az alábbí hatát ozatot.

SZAV AZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MtNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜK S ÉGES
H,q.ľARozA'ľ:
170t20|'4. NILI.L7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvtros Kenileti Építési SzabáIyzatáĺő| sző|ő 6612007. (KI.12.) önkormányzati
rendelet (ĺorÉsz), 36038 he|yrajzi szźlmu telkeket magában foglató teľületre (146.

tcimb) vonatkoző módosítási e|járásának véleményezési és partneľségi egyeztetési
szakaszátlezźria.



Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aususzÍvs 2J .

2. a határozat 1. pontja alapjtln felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aZ á||ami
főépítésznél a végső szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Határid<ĺ: 2014. aususztus 27,

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a piacokkal kapcsolatos dtintések m eghoza ta|ára
(íľásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsĺs M:áté
A napirend vitźljátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Nem taľtja jogosnak, hogy a konténerek á||apota miatt ťlzetnek 4 millió forintot. A leíľásban
van, hogy a konténerek nagyon büdösek. Rengeteg panel źúfürva, cserélni kell. Vannak olyan
rongálások, amelyek a bérbeađő felelősségéhez tartozik. Az onkormanyzatot egy harmadik
felnek gondolja ebben a dĺjntésben, véleménye szerint nem kellene kifizetni a 4 ml||iő
forintot. A teľmelői piacca| kapcsolatban a két teľmelői piacot két külcjnboző ĺaponrcnđeńék
volna meg, akkor ugyanazokat az eszkcizöket lehetett volna a|kalmazni és ezáIta| az i!
eszközĺjk beszerzését meg lehetett volna spóľolni. Megvizsgálták-e ezeket?

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgĺĺľmester úrnak.

Dr. Sára Botond
Az előterjesztés arról szól, hogy akitől az Önkormźnyzat, mint béľlő bérelte a konténereket a
biľtokbaadás megtöľtént, és volt egy állagfelmérés. Az, hogy a rendeltetésszetuhaszná|atbőI
ered a kár, vagy Ílem, azt a béľleti szeruődés brta|mazta. Ezek a karok az onkormányzat,
mint bérbeadó és a bérlők, akik a piacon most is jelen vannak általuk bérelt konténeľeken
okozott karokĺól van szó. Az e|őterjesztés arról nem szól, hogy a béľlők, akik ténylegesen
okońźi< aktrt azokkal szemben az onkoľmányzat fellép vagy nem lép fel. Az a jovo kéľdése.
A bérbeadóval kell elszámolni. A károk alaposan meg lettek vízsgá|va és tĺjbb egyeztetés is
történt. A bérbeadónak a kárigénye egy fennálló kĺírigény. Amit a bérlők az onkormźnyzattal'
kötöttek bérleti szerződéseket, azokat is a jövőben felül kell vizsgálni. Ha indokolt, akkor
cé|szeru lesz megtenni a karok költségének túhtrítását. De a bérbeadó felé az
onkormanyzatnak viszont el kell számolni. Jelenleg az előteľjesztés eĺľő| sző|. Az őstermelői
piacoknak a kia|akitásával kapcsolatban a Gyulai Pál és a Tisztviselő Telepľől van' sző'Az
ideiglenes piacon most ideigIenes paľkoló üzemel ott is célszeriĺnek tartja az igények
felmérése alapjźn, hogy a telek felében legyen paľkoltatás. A szombati napokon őstermelő
piac bővítésének igénye meľült fel. A hétköznapokon az őstermelői piac helyhiánnyal nem
kuzď, a szombati napon van plusz igény, amelyet apiacizemeltető két helyszínen meg fogja
oldani. Más jellegű piaci tevékenységre volt igény, pI. a karácsonyfa áľusításra. Ez további



bevételeket tud eľedményez. A piac üzemeltetésének szempontjából és annak a területnek a
hasznosítása is jobban elősegíthető, mint egy parkoltatás. Az a telek nem fogad be aruryi bérlő
vásarolói igéný' mint amennyire az alapterülete lehetséges, ezért célszerrĺbb a másik felét
valami másfajta cél szerű tevékenysé gre fordítani.

Dľ. Kocsis jNĺ.áté

Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselő úľnak.

Jakabff Tamás
A konténeľekkel kapcsolatbarlkozbeszerzési eljĺáľás keľetében 1 évre nyerte meg ez a cég a
konténerek üzemeltetését és béľbeadási jogát. A Teleki téri piac csúszása miatt nem történt
további veľsenyeztetési eljárás. A páIyźzó emellé az I év mellé kapott még 2 évet, de
mindenesetre többet, mint a szetzodéses idő. Ezeknek a konténereknek a bekeľĺilésí áĺát a
Józsefuárosi onkoľmányzat bérleti díjként kíťlzette, és az állapot romlás miatt ekkora
összeggel lépett fe| ez a Mobil Boksz Kft. Amit be tudnak hajtani aztmegprőbá|ják behajtani
miközben őkmár dörzsölik a tenyerüket és eltették apénń.

Dr. Kocsis lfiĺáté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesteľ urnak.

Dr. Sáľa Botond
Amit mond, abbanľeálisan lehet is valami. Ugyaneń.mondta, hogy olyan hosszú ideig béľelte
ezeket az onkormányzat, hogy akar meg is lehetett volna venni azokat. AÍxmk idején mind az
eljĺírások, mind a szerzóđések nem eľľől szóltak. A konténerekben felmeľĹilő karoknak az
ĺisszegszerűsége jóval magasabb volt, mint amit aKépviselő Úr mondott , azokata targyalások
során meg -is pľóbáltak fe|hasznáIĺi. Valamilyen módon egyezségre kellett jutni, anit a
Képviselő Uľ mondott az egy jő tárgyaIási pozíció volt.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt. Pintér Attila képviselő úrnak.

Pĺntéľ Attila
A kozel 4,5 millió forintot megpľóbálják-e behajtaru a konténer használókon vagy sem?
Tudták-e azt,hogy akik megľongáltfü a konténereket csavarozassal azkźtrokozásnak minősül
és, hogy aztki kell fizetni?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sáľa Botond
A béľbeadó, és mint az onkoľmányzat bérlő közötti jogviszonyt tźtrgyalják. De ezzel az
tnkormányzatnak el kell számolni. Most kerül sor arra, hogy az egyes kźmal érintett
szerzőđéseket felül kell vizsgálni. A bérleti szeruodésekben részletesen megfogalmazásra
kerültek és a bérlőknek tudniuk kellett azt,hogy amit tesznek az jogszerúvagy nem. Ezeknek
a felülvizsgá|ata most kezdődik. 5 éves elévülési hataridő van. Az egyeztetés most fog
megtcirténni, ami nyilvánvalóan dontést fog igényelni. Ha indokoltnak fogák tartari a kár
megtérítését' akkoľ természetesen a Képviselő-testület meg fogja tárgya|ni. Mindenképpen
testület elé fog kerülni azugy.
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Dr. Kocsis Ndáté
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
AnÍIak idején javasolta, hogy vegyék meg ezeket a konténereket. Bérleti díjként gyakorlatilag
kifizették a konténerek átát' Hozzáadhatjtk ezt a koltséget is a Teleki téri piac kialakításanak
egyéb költségeihez. YéIeménye szerint ezt a piacot tcjbbszöľtjs aľon fudták megvalósítani a
csuszások és egyéb költségek miatt. Javasolja, hogy az l-4. pontokľól külön szavazzanak. A
többi pontról, pedig megint ktilön szavazást javasol.

Dr. Kocsis N{.áúé

Visszautasítja azt, hogy t<ibbszoros áron, ez tételesen nem igaz. Voltak plusz költségek,
amelyekről a testiilet tudott és dĺjntést is hoztak. Ezek'ĺe főként a bérlői igények vá|tozása
miatt került soľ, és ez nem ok arra, hogy a Képviselő Ur ilyet mondjon, Budapest
legolcsóbban elkészii|t piaca, úgy, hogy az éLe|míszerárusok bérleti díjai nem emelkedtek,
amelyre még nem volt példa budapesti piac történetében. Úgy tesznek, mintha eZ nem lenne
egy nagy dolog, ez azért nagy dolog, mert máshol ez nem így t<irtént. Azok az źń|itások,
amelyeket a Képviselő Ur az utolsó fel monđatában mondott nem ígazak és nem is szép.
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Ań. szerctném kérni, képviselői kérdésként, 15 napos, írásbeli váIaszađással fudjuk-e kezelni,
hogy ennek a két dolognak a tájékoztatőját kapjuk meg, esetleg a tĺibbi képviselőt is éľdekli
ez. A Teleki téri piac kiiltségével kapcsolatbantehźĺt azzaI egylůt! hogy az eręđeti kiírásban
nem voltak benne az e|árusítő pavilonok építése' a btifé tevékenységet nem tudták végezni a
büfések, és ki kellett cseľélni a sze||ońetőrendszeľt ' Ezek mind legyenek benne, és akkor
majd meglátjuk hányszorosa lett az eredeti tervekben szereplő 300 milliónak.

Dr. Kocsis M:áLté

A tájékońató kell, meľt nagyon sok tévedéssel bír a Képviselő Úr. Például a sze||őńetó
rendszert nem kellett kicserélni. Egy a sok köztil, de szívesen le is íľjak. Megadja a szőt Pintéľ
Attila képviselő úľnak.

Pintér Attila
A bérleti díjakkal kapcsolatban az élelmiszeráľak emelkedése tapasztalhatő. A bérlők, akik
megkapták a bérleti jogot, azok albérletbe kiadjak azt, és ezbér|ęti díjemelkedést okoz. Nem
tudjĺík, hogy milyen szeruődésen kívüli megállapodás van abérló és az albérlő között, és ezt

nyilvan az albér|ó a vásarlókon fogja beszedni.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
Amit Képviselő Úr utoljára mondott, az nem igaz. A bérlők ugyanolyan áľon béľlik, mint
korábban, az a|bérlętbeadást a ľendelet szabétlyozza. Az nem ígaz, hogy ettől a piacon az źrak
emelkednek, ugyanis nern ezhatźrozza meg az trakat. A piacon nemcsak egymással vannak
versenyben az tmsok, hanem a Fővarosban más piaccal is. Amit Polgármesteľ Úr tůIitott az
igaz,hogy apiac afogyasztói trakat tekintve is a legolcsóbb piac, nyilvánvalóarl azért mert a
béľleti díjak is a legolcsóbbak. Kérdezze meg a béľlőket, hogy a Lehel píacon, vagy a Fény
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utcai piacon milyen bérleti díjak vannak. Túljelentkezés van a piacon, mert jól műkĺjdő
koľszerű új piacról van szó. A forgalma megnőtt, még a Rákóczi téľi piacnál is jóval olcsóbb.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy kérdés, hozzźszőIás nem érkezett, ezért a napirend vitáját |ezfuja, és
szav azást a b o c sátj a a kĺj vetkez o hatfu o zati j avas lato t.

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

t. az ideíglenes piacľa vonatkoző, 2014. április 01. és 2014. április 30. k<jzötti időszakban
fizetendő bérleti díjat - 990.600 Ft összegben - elengedi az ĺlsszes, az ideiglenes piacon
konténert bérlők tészéte.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő : 20l 4. augusztus 27 .

2. elfogađja ahatározat 2. sz. mellékletét képező, az ideig|enes piac mfüödéséhez sziikséges
konténeľekben bekövetkezeIt kráľokat tartaImaző listát _ bruttó 4.431.690.- Ft osszegben _
melyet a MOBILBOX Kft. részérekiťlzet, melynek fedezete a 11605 cím - kĺĺtelezo fe|adat_
dologi e|óirtnyzatan beltil a konténerek karbantaľtása előirányzatán biztosított.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő : 20|4. augusztus 27 .

3. elfogadja a MOBILBOX Kft. által teljesített, az ideiglenes piacról a konténerek folyamatos
elszáI|ítźsa soľán felmęrĹilt bruttó 108,1 e Ft őrzési szo|gźitatás díját, melyet a MOBILBOX
Kft. részére kifizet.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuíđo : 20 I 4. augusztlss 27 .

4. hozzájanll a konténerck 20t4. május 10. napľa eső béľleti díja címen, bruttó 68.266 Ft-ta|
töľténő kifizetéséhez.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. augusztus 27 .

5. Jaromi Jánosné tészére a,Űj Teleki téri Piac N3 számű üzlethelyiség 15oÁ-os belépési
díjának megfizetését 6 hónappal elha|asztja. A belépési díj befizetésének módosított
hatarideje 2015. február 28. és elfogadja, hogy 2014. kĺiltségvetési évre a63,8 e Ft-os bevételi
kiesést.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 20 I 4. augusztlls 27 .

6. őstermelői piacot hoz|étre, a Budapest' VIII. keľület Bláthy ottó utca és Vajda Péter utca
talá|kozásźnál fekvő köztertileten, emellett idény jellegű piacot hoz |étre a Szerdahelyi utca
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19' szttm a|atti, önkormányzati tvlajdonú parkoló elkerített részén 2014. szeptember 0i-tol
2014. december 31-is.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20114. szeptember 01.

7. a) a 6, pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kia|akításához, és aZ

tizerrreltetéshez az előterjesztés V/3. pontjában ń,sz|ctczcIt fcladatokľa, mclynck lĺöltsége
cisszesen bruttó 2.369,2 e Ft, valamint jóvahagyja, hogy az asńalđíjakból ]3I,0 e Ft bevétel
teljesülhet.

b) az a) pontban meghatźtrozott bevétel és kiadás különbözetet a Józsefuárosi Ktiĺertilet-
felügyelet és Varosüzemeltetési Szo|gźiat éves költségvetésén beltil átcsoportosítással
kigazdálkodja.

c) a b) pontban foglaltak míatt az intézményi költségvetés módosítása a következő
kci ltsé gvetésről szóló rendelet mó do sításánál kerül á& ezetésre.

d) a Józsefuarosi KĺjzterĹilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgá|at 80105 cím_ kcjtelező

feladat - bevételi, ezen belül a működési bevétel e|oírtnyzatát 73I,0 e Ft-tal, valamint a

kiadás benlházäs elóirányzatát73I,0 e Ft-tal megemeli béľleti díj, valamint pavilonok, aľusító
asztalok beszerzése, kapuk kialakítása címén.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuáľosi Köztertilet-felügyelet és Vaľosiżemeltetési Szolgálat
ígazgatőja
Hataridő: a)-b), d) pontok esetében 2014. augusztus 27., c) pont esetében a Képviselő-testtilet
2014. novembeľ havi ręndes Íilése

8. az I-5. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzatkiadás 11605 cim ezen beltil Teleki téri piac _ kotęlező feladat _

konténerek karbantartási előirányzatźxőI 68,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím - kötelezo
feladat _ konténeľek béľleti díj előirlínyzatáta, valamint a 11407 cím - kötelező feladat _

dologi elóirźnyzatára 108,1 e Ft-otkonténerek őruése címén.

b) az onkormányzatkiadás 11605 cím ezen belül Teleki téľi piac - kĺitelező feladat -
konténerek karbarltartási előiranyzatárőI 39I,9 e Ft-ot és a 11407 cím - kötelező feladat _

működési bevételek e|ofuźnyzatélrő| 1.054,4 e Ft-ot, valamint a kiadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános tartalékon belül az általános tarta|ék _ kĺjtelęző feladat _

előírźnyzatźfiőI762,5 e Ft-ot törtjl bérleti díj és belépési díj kiesés címén.

c) felkéri a polgármestert, hogy ezerl pontban foglaltakat a kĺiltségvetésľől sző|ő
ĺinkormany zati rcĺđeIet ktjvetkező módosításiĺnál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: a)-b) pontok esetében 2014. augusztus 27., c) pont esetében legkésőbb 2014.

december 31-is.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazatta|,4 tartőzkodás mellett elfogadta a k<jvetkező

határozatot:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT AL]H) Z MINo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
(Jakabfy Tamás képviselő nem vett résztaszavazásban)
|71ĺ2014. NI|I.27.) 13 IGEN 0 NEM 4 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I. az iđeíglenes piacra vonatkoző,2014. április 01. és 20|4. április 30. kĺjzötti időszakban
ťlzetendo béľleti díjat - 990.600 Ft összegben - elengedí az osszes, az ideiglenes piacon
konténert bérlők részére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusńss 27 .

2. e\fogadja ahatfuozat2. sz. mellékletét képező, az ideiglenes piac mfüödéséhez szükséges
konténerekben bekövetkęzett károkat 1arta|maző listát _ bruttó 4.43I.690.- Ft összegben _

melyet a MOBILB oX Kft. tészére kiťlzet, melynek fedezete a 1 l 605 cím - kötel ezo fe|adat _

đo l o gi előít ány zatán b e lül a konténerek kaľb antaľtás a elő iľiĺn y zatán b i zto sított.

Felelős: polgármester
Határidő:2014. augusztus 27 .

3. elfogadja a MoBILBox Kft. általteljesített, aziđeiglenes piacról a konténerek folyamatos
eIszá||ítása során felmerült bruttó 108,1 e Ft őrzési szo|gźl|tatźls díját, melyet a MOBILBOX
Kft.. részérekiťlzet.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíridő: 2014. augusztus 27.

4. hozzájarul a konténerek 20|4. május
tĺjrténő kifi zetéséhez.

10. napra eső béľleti díja címen, bruttó 68.266Ft-tal

Felelős: polgármester
Hatfuíđő : 20 I 4. augusztus 27 .

5. Járomi Jánosné tészéte az Uj Teleki téľi Piac N3 számt üzlethelyiség 15oÁ-os belépési
đíjaÍLak megfizetését 6 hónappal elhalasztja. A belépési díj befizetésének módosított
hataľideje 2015. február 28. és elfogadja, hogy 2014. költségvetési évľe a 63,8 e Ft-os bevételi
kiesést.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő:2014. augusztus 27 .
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6. őstermelői piacot hoz|étre, a Budapest, VIII. kerĹilet Bláthy ottó utca és Vajda Péteľ utca
ta|źikozćłstnál fekvő közterületen, emellett idény jellegű piacot hoz Iétrę a Szerdahelyi utca
19. szám a|atti, önkormĺínyzati tulajdonú paľkoló elkerített tészén f014. szeptembeľ 01-től
2014. decembeľ 31-is.

Felelős: polgáľnresteľ
Határidő: 2014. szeptember 01.

7. a) a 6. pontban foglaltak miatt elfogadja' hogy a piacok kia|akításához, és az
üzemeltetéshez az előterjesĺés V/3. pontjában tészletezett feladatokĺa, melynek költsége
ĺisszesen bľuttó 2.369,2 e Ft' valamint jóváhagyja, hogy az asńalđijakból 73I,0 e Ft bevétel
teljesülhet.

b) az a) pontban meghatározott bevétel és kiadás külĺjnbĺjzetet a Józsefuárosi Közteľület-
felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat éves költségvetésén belül átcsoportosítással
kigazdáIkođja.

c) a b) pontban foglaltak miatt aZ intézményi koltségvetés módosítása a következő
kĺiltsé gvetésrol szóló rendelet módo sításánál kerĹil źltr ezetéste.

d) a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kötelező
feladat - bevételi, ezen belĺil a műkĺjdési bevétel e|oirźnyzatát 73I,0 e Ft-tal, valamint a

kiadás benlhtzás e|őirányzatát731,,0 e Ft-tal megemeli bérleti díj, valamint pavilonok, aľusító
asztalok beszerzése' kapuk kialakítása címén.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuarosi Kĺjzteriilet-feltigyelet és Váľosüzeme1tetési Szolgálat
igazgatőja
Hatźriđo: a)-b), d) pontok esetében 2014, auguszhrs 27 ., c) pont esetében a Képviselő-testület
2014. november havi rendes ülése

8. az I-5. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzat kiadás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac - kötelező feladat _
konténeľek karbarúartási eIoirźnyzatárő| 68,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím _ kötelező
feladat _ konténeľek bérleti díj előirrányzatáĺa, valamint a II407 cím - kote|ező feladat _
doIogi e|őirttnyzatára 108,l e Ft-ot konténerek ótzése címén.

b) az onkormányzatkiađás 11605 cím ezen belül Teleki téľi piac _ kötelező feladat -
konténerek karbarltartási előiľĺínyzatźnő|39I,9 e Ft-ot és a 11407 cim _ kötęlező feladat _

működési bevételek elóirtnyzatárő| I.054,4 e Ft-ot, valamint a kiadás 11107-01 cím
műkodési cél és általános taľtalékon belul az általános tartalék _ kötelező feladat -
elofuźnyzatźLrőI762,5 e Ft-ot t<jrĺjl bérleti đíj és belépési díj kiesés címén.

c) felkérí a polgármesteľt, hogy ezen pontban foglaltakat a költségvetésľől szóló
önkormány zati renďeIet kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határídő: a).b) pontok esetében 2014. augusztus 27., c) pont esetében legkésőbb 2014.
december 3l-ig.



Dr. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslatot tesz arra vonatkozőan, hogy Jakabfy Tamás képviselő úr külĺjn szavazást
k&\ ezért javasolja, hogy ismételjék meg aszavazást.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ĺigyrendi javas|atát, me|y
s zerint a nap i rendrő l i smételte n szav azzanak.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselĺj-testület 77 ígen, e|Ienszavazat nélkül, 1 taľtózkodás mellett
elfo gadta az .jgyr enđre vonatkozó j avaslatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspLŐ
A HATÁR IZATHIZAT ALHI Z n'ĺnĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
172ĺ20|4. NIII.L7.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<lnt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyrendi javasIatát, me|y
szerint a napirendről ismételt en szav azzanak.

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja Jakabfy Tamás képviselő javas|atát, miszerint ahatźrozaÍi javaslat 1-4.
pontj airól külön szav azzanak.

1. az ideiglenes píacra vonatkozó, 2014. április 01. és 20|4. április 30. ktjztitti
időszakban ťlzetenđő bérleti đíjat - 990.600 Ft összegben - elengedi az tjsszes, az ideiglenes
piacon konténert béľlők részére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I4. augusńls 27 .

2. elfogadjaahatározat2. sz. mellékletét képezo, az ideiglenes piac mfüödéséhez szükséges
konténerekben bekĺjvetkezettkáĺokattarta|mazó listát _ bruttó 4.43I.690.- Ft összegben -
melyet a MOBILBOX Kft. részérekiťlzet, melynek feđezete a 11605 cím - kötelező feladat-
dologi e|óirányzatán belül a konténerek kaľbantaľtása előirányzatán biaosított.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. augusńus 27.

3. elfogadja a MOBILBOX Kft. által teljesített' azideig|enes piacról a konténerek folyamatos
eIszá||ítása soľán felmerült bruttó 108,1 ę Ft őrzési szo|gá|tatás díját, melyet a MOBILBOX
Kft. részére kiĺrzet.

Felelős: polgármester
Határiđó: 20I 4. aususztus 27 .
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4. hozzájáru| a konténerek2014, május 10. napra eső béľleti díja címen, bruttó 68.266Ft-aI
történő kiťlzętéséhez.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2014. augusztus f7 .

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-teshilet 13 igen' 1 nem szavazattal, 4 lartőzkodás mellett
elfogadj a a hatáĺozat 1 -4. pontj ait.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ta rÉpvĺsBro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
|,73ĺ20|4. NIII..T7.) 13 IGEN 1 NEM 4 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az ideiglenes piacra vonatkozó, 2014. április 01. és 2014. április 30. közötti
időszakban ťĺzetendo bérleti đíjat - 990.600 Ft összegben - elengedi az osszes, az ideiglenes
piacon konténert béľlők tészére.

Felelős: polgármester
Hatariđő:2014. augusztus f7 .

2. elfogadja aÍlatározat 2. sz. mellékletét képező, az ideiglenes piac működéséhez szükséges
konténerekben bekövetkezett karokat tarta|maző listát - bľuttó 4.43l.690.- Ft összegben _

melyet a MoBILBOX Kft. részétękiťĺzet, melynek fedezete a 11605 cím - kötelező fe|adat -
dologi eloirányzatLán belül a konténerek kaľbantartása e|őirźlnyzatánbiztosított.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4. augusztus 27.

3. elfogađja a MOBILBOX Kft. által teljesítet., az ideiglenes piacról a konténerek folyamatos
elszáIlitása soľán felmerült bľuttó 108,1 e Ft őrzési szoIgźitatás díjźLt, melyet a MOBILBOX
Kft.. részérekiťlzet.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő : 2014. augusztus 27 .

4. hozzájáru| a konténeľek2014. május 10. napra eső bérleti díja címen, bruttó 68.266 Ft-aI
történő kiťlzetés éhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aususńus 27,
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A 173/2014. (WII.27.) szdmú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. szdmú melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Szavaztsra bocsátja ahattrozati javaslat 5-8. pontjait.

5. Járomi Jánosné részére azŰj Teleki téri Piac N3 szám,6 üzlethelyiség LlYo-os belépési
díjának megfizetését 6 hónappal elha|asńja. A belépési díj befizetésének módosított
hataĺideje 2015. febľuár 28. és elfogadja, hogy 2014. kĺiltségvetési évre a 63,8 e Ft-os bevételi
kiesést.
Felelős: polgármester
Hattlriđő : 20 I 4. augusztus ?,7.

6. őstermeloi piacot hoz|étre, a Budapest, VIII. keľület Bláthy ottó utca és Vajda Péteľ utca
talá|kozźsánál fekvő kcjzterületen, emellett idény jellegű piacot hoz létre a Szerdahelyi utca
19. szőĺn alattí, önkormanyzati tulajdonú parkoló elkerített tészén 2014. szeptember 01-től
2014. decembeľ 31-ig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. szeptember 01.

7. a) a 6. pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kia|akításához, és aZ
iżemeltetéshez az előterjesaés V/3. pontjában részletezett feladatokĺa, melynek költsége
összesen bruttó 2.369,2 e Ft, valamint jóvahagyja, hogy az asztaldíjakból 73|,0 e Ft bevétel
teljesülhet.
b) az a) pontban meghataĺozott bevétel és kiadás kül<jnbĺjzetet a Jőzsefvarosi KözterĹilet-
felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gtiat éves költségvetésén belül átcsopoľtosítással
kigazdálkodja.
c) a b) pontban foglaltak miatt az intézményi ktiltségvetés módosítása a kĺivetkező
kö ltsé gvetésről szóló rendelet módo sításánál kerĹil átv ezetésr e.

d) a Józsefuarosi Közteľület-felĹigyelet és Viírostizemeltetési SzoIgá|at 80105 cím _ kötelező
feladat - bevételi, ezen belül a múködési bevétel eIoirźnyzatát 73I,0 e Ft-tal, valamint a
kiadás beruhazás e|oirányzatát73I,0 e Ft-tal megemeli bérleti díj' valamint pavilonok, arusító
asztalok beszerzése, kapuk kialakítása címén.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Közteľiilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szo|gá|at
igazgatőja
Hataridő: a)-b), d) pontok esetében 2014. augusztus 27., c) pont esetében a Képviselő-testület
2014. november havi rendes ülése

8. az 1-5. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzat kiadás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac - köte|ező
konténerek katbarúartási előiľanyzatárőI68,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím _
feladat _ konténerek bérleti díj előiľányzatáta, valamint a 11407 cím _ kotelező
dologi e|őirányzatára |08,I e Ft-ot konténerek órzése címén.
b) az onkormanyzat kiadás 11605 cim ezen belül Teleki téri piac - kĺjtelező
konténerek karbanÍartási előiranyzatárőI 39I.9 e Ft-ot és a 11407 cím _ kötelező

feladat -
k<jtelező
feladat -
feladat -
fe|ađat _
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működési bevételek eloirányzattltő| I.054,4 e Ft-ot, valamint a kiađás i1107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az általanos tartalék - kötelező feladat _
előiľźnyzatttrő|762,5 e Ft-ot tĺjröl bérleti díj és belépési díj kiesés címén.
c) felkéri a polgármestert, hogy ezen pontban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló
önkormányzati ľendelet következő móđosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: a)-b) pontok esetében f0I4. augusztus 27, c,) pont esetében legkésőbb 2014.
december 31-is.

Dr. Kocsis M.áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15

elfogadta a határ ozat 5 -8 pontj ait.
e|Ienszavazat nélktil. 3 tartőzkodás mellett

S,ZAY AZÄSNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlsEro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vnĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
174t20r4. (VIII.27.)

5. Járomi Jánosné részére azUj Teleki téri Piac N3 szźmí üzlethelyiség 15%-os belépési
díjának megfizetését 6 hónappal elhalasztja. A belépési díj befizetésének módosított
határidď1e2015. február 28. és elfogadja, hogy 2014. k<iltségvetési évľe a63,8 e Ft-os bevételi
kiesést.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. augusńus 27,

6. őstermelői piacot hoz|étre, a Budapest, VIII. kerület Bláthy ottó utca és Vajda Péter utca
taláIkozźsźnál fekvő közteľületen, emellett idény jellegű piacot hoz |étre a Szeľdahelyi utca
19. szźlm alatti, önkormanyzati tuIajdonú parkoló elkerített tészén 2014. szeptember 01-től
2014. december 31-ie.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. szeptembeľ 01.

7. a) a 6, pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kíalakításához, és aZ

tizemeltetéshez az előterjesztés V/3. pontjában részletezetí feladatokľa, melynek költsége
összesen bruttó 2.369,2 e Ft, valamint jóvahagyja, hogy az asńaldíjakból 731,0 e Ft bevétęl
teljestilhet.
b) az a) pontban meghatttrozott bevétel és kiadás különbözetet a Józsefuarosi Köaenilet-
felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat éves kdltségvetésén belül átcsopoľtosítással
kigazdálkođja.
c) a b) pontban foglaltak miatt az iĺxézményi költségvetés módosítása a kĺjvetkező
költségvetésľől szóló ľendelet móđosításánál kerül átvezetésre.
d) a Józsefuarosi Kĺjzteľület-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező
feladat - bevételi, ezen belül a mfüĺjdési bevétel elóirźnyzatát 73I,0 e Ft-tal, valamint a
kiadás beruhźnás e|őiráĺyzatát73I,0 e Ft-talmegemeli béľleti díj, valamint pavilonok, árusító
aszta|ok beszerzése, kapuk kialakítása címén.

igen,
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Felelős: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Határidő: a)-b)' d) pontok esetében 2014. augusztus 27 ., c) pont esetében a Képviselő-testtilet
2014. november havi ľendes ülése

8. azI-5. pontban foglaltak miatt
a) az onkormanyzatkiadtĺs 11605 cim ezen beltil Teleki téri piac - koteIezó feladat _
konténerek karbantartási előiľanyzatárő|' 68,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím _ kötelező
feladat _ konténerek bérleti díj előiranyzatáta, valamint a II407 cím - kötelęző feladat -
dologi e|óirányzatáľa 108,1 e Ft-ot konténerek orzése címén.
b) az onkoľmányzat kiadás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac - kötelező feladat -
konténerek karbarúartźtsi előiľányzatárő| 39I,9 e Ft-ot és a 11407 cím _ ktjtelező feladat _
műktjdési bevételek eloirányzatárőI I'054,4 e Ft-ot, valamint a kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon be|ul az általános taľtalék _ kotelező feladat _
e|őfuźlnyzatárő|762,5 e Ft-ot tĺjľol bérleti díj és belépési díj kiesés címén.
c) felkéri a polgáľmestert, hogy ezen pontban foglaltakat a kĺiltségvetésről szőIő
ĺinkormányzati ľendelet következő módosításánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a)-b) pontok esetében 2014. augusztus 27., c) pont esetében legkésőbb 2014.
december 31-ig.

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat Autĺómentes Nap megľendezésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

Dr. Kocsis ľ.{.álté

A napirend vitáját megnyitja és megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő urnak.

Jakabff Tamás
Tźtmogatja az autőmentes nap megrenđezését. Aláírnak most egy nyilatkozatot, amelyben van
egy vźi|a|ás. Mi lesz az az egy állandó intézkedés, amely elősegíti a fenntaľtható kĺjzlekedési
módok hasznáIatát a kerületben? Eldőlt-e ez már, vagy a kĺjvetkező testiilęt fog eľről majd
dönteni?

Dr. Kocsis M:áté
Ennek a|<|ta|éL|ásátrźtbíznáa K<imyezetvédelmi Munkacsopoľtra, amelynek a Képviselő Úr is
tagsa. Tegyenek javaslatot a Képviselo-testiilet szźlmźra. Mi legyen az az egy intézkedés?
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nem érkezett. A napirend vítáját leztrja, és
szav azásr a bo c sátj a a kö vetkez ő hatźr o zati j avas l atot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. évi Kartában foglaltakkal egyetért, felkéľi a
polgĺírmestert az Európai Mobilitási HéĺEurópai Autómentes Nap - ,,A mi utcánk, a mi
j övőnk !'' 20I 4. évi Kartti1ának aIáirásfu a.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a Karta a|áírásának végső határidej e 20 1 4. szeptember 1 .

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és 1artőzkodás
nélktil a hattlt o zatot elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺn,T o s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
175ĺ2014. NIII.TT.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a 2014. évi Kartában foglaltakkal egyetért' felkéri a
polgármestert az Európai Mobilitási Hét-Euľópai Autómentes Nap _ ,,A mi utcánk, a mi
j ovőnk !'' 20I 4. évi Kartájának alt"ítźsfu a.

Fele1ős: polgármester
Hataĺidő: aKarta a|áirtsának végső hatáľideje 2014. szeptember l.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat a fák kezelése előirányzat és a ktirnyezetvédelmi és fapótlási
céItartalék 2014. évi zöldfelületek pótlása' ntivelése célú felhaszná|ására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kaiser József - képviselő

Dľ. Kocsis N{.áté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A
napiľenđ vitáját|ezźrja, és szavazásra bocsátja a kĺjvetkezőhatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. a hatźtrozat mellékleteiben szeľep|ő fa és cserjepótlásokľa 9.105,0 e Ft-ot biztosít,
melynek fedezetéül a 11107-01 fapótlás és környezetvédelem e|őirźnyzatot jelöli meg.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő : 201 4. augusńlls 27 .

2. a) a hattnozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás 11107-01 cím
múkodési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és koľnyezetvédelem céltartalék
9. 1 0 5, 0 e Ft előirĺĺny zatot a zźtr olás alól felo ldj a;



b) az 1.. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 11 107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belĺĺl a fapótlás és kömyezetvédelem céltaľtalék - kötelező feladat _
e|óirányzatrőI 9.105,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím ťlĺanszirozási működési
kiadáson be|uI az iráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kcjtelező
feladat _ e|őir ány zattlr a;

c) a Jőzsefuárosi Közterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím -
kcitelező feladat _ bevételi működési ťlnanszítozási bevételen belül az irćnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlźn történő jőváírása előirźnyzatát és
ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őkźnyzatat9.105,0 e Ft-tal megemeli;
d) felkéľi a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet soľon következő módosításánál a
hatttr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-c) pont esetében 2014. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 20|4.
december 31.

3. felkéri a Jőzsefvfuosi Intézményműködtető K<lzpont vezetojét a Katica Bĺilcsőde és
Napközi otthonos ovoda kertjébe tetvezett filrt kút teljes könĺ engedélyeztetési
folyamatának lebonyo|ításár a.

Felelő s : Józsefu áro si Intézménymúkĺidtető Kĺizpont igazgatőj a
Hatátidó: 20I 4. november 3 0.

4. felkéri a Jőzsefváĺosi KözterÍilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szo|gálat vezetőjét,
vizsgźĄa meg armak lehetőségét, hogy a2015. évi és ań'kovető években a zcjldfelület
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokhoz sztikséges anyag-és eszközigények
keretszerződés keretében történő megrendelése költséghatékonyabb felađat ellátást
eľedményez-e és erľe vonatkoző javas|atát készítse el a Környezetvédelmi Munkacsoport
2014. november havi tiléséľe.

Felelős: Józsefuárosi K<jzterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľido: javaslat készítésének időpontja legkésőbb 2014. októbeľ 31.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a hatźrozatot elfo sadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR oZATHo ZAT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
176ĺ2014. (vĽI.27.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. ahatározat mellékleteiben szereplo fa és cserjepótlásokľa 9.105,0 e Ft-ot biztosít, melynek
fedezetéül a III07 -0L fapótlás és kclľnyezetvédelem elóirtnyzatot jelĺili meg.

18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusńls 27 .

2. a) a határozat I. pontjában foglattak miaÍt az Önkormanyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon beltil a fapótlás és kĺimyezetvédelem céItarta|ék
9.105,0 e Ft előirányzatotazárolás alól feloldja;
b) az 1. pontban foglaltak míaĹĺaz onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és
általános taľtalékon belül a fapótlás és kömyezetvédelem céltaľtalék - kotelező feladat -
előirttnyzatról 9.105'0 e Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím finanszírozási működési
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kc;telező
feladat - e|oir źlny zattĺ a;

c) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím -
kötelező feladat _ bevételi működési ťlnanszirozási bevételen beltil az ittnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn tĺjrténő jőváírása előirányzatát és
ezze| egyiďejűleg a kiadás dologi e|őfuźnyzatát 9.105,0 e Ft-tal megemeli;
d) felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺlltségvetési rendelet soľon következő módosításánál a
hattr ozatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-c) pont esetében 2014. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 20|4.
decembeľ 31.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Intézménymúk<idtető Központ vezetojét a Katica Bcllcsőde és

Napkcizi otthonos ovoda keľtjébe tewezeÍt fuĺt kút teljes könĺ engedélyeztetési
folyamatának lebonyo|itástr a.

F e lel ő s : J ó zsefu aľo s i Intézmény mfü ö dtető Ktĺzp ont ígazgatőj a
Hatźriđő: 20I 4. november 3 0.

4. felkéri a Jőzsefvá'rosi Közterület-felügyęlet és Váľosüzemeltetési Szolgálat vezetojét,
vizsgáIja meg annak lehetőségét, hogy a20|5. évi és aztkovető években a zöldfelület
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokhoz szĺikséges anyag-és eszközigények
keretszerződés keretében történő megrendelése költséghatékonyabb feladat ellátást
eľedményez-e és erre vonatkoző javas|atátkészítse el a Köľnyęzetvéđe|mi Munkacsoport
2014. november havi ülésére.

Felelős: Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat ígazgatőja
Hatáĺiđő : j avaslat készítésének időpontj a le gkésőbb 20 I 4. októbeľ 3 1 .

A 176/2014. (WII.27.) szdmú hatdrozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmaua.

Napirend 5/6. pontja

(íľásbeli előterj esztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármester
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Dľ. Kocsis Nĺ'álté
A napirend vitájtÍ. megnyitja. Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
A2. pontről külön szavazástkér.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés' hozzászőIás nem érkezętt. A napirend vítáját lezárja, és
szav azásr a bocsátj a a határ ozati j avaslat 1 . és 3 . pontj ait.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a.) támogatja a Coľvin kĺjzben a ,,varsói kis felkelő'' emléktáb|ájaÍIak elhelyezését,
melyhez 2015. évben 700,0 eFt támogatást is nyújt.

b.) 2015. évre 700,0 eFt összegben előzetes kötelezettséget vállal u a.) pontban foglaltak
címén, melynek fedezetéül az onkormtnyzat saját bevételét jelöli meg.

c.) felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi kĺiltségvetés teľvezéséné| az a.)-b.) pontban
fo glaltakat vegye figyelembe.

d.) előzetes kĺjtelezettségvállalás mellett a támogatási szerzođést 2014. decembeľ 31-e
napjáig a Betlehen Gábor Alapítvánnyal kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a.) f0I4. augusztus 27., b.)-c.) 2015. évi kĺjltségvetés elfogadása đ.) 2014.
decembeľ 31.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontjában szereplő támogatás érdekében
2015. évi költsésvetés tervezésekor az em|éktábla kcjltséeeire biztosítson fedezetet.

Felelős : polgiíľmester
Hatfuidő: a20I5. évi kcjltsésvetés tervezése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen szavazattal,e||enszavazatéstafiőzkodás nélkül ahatározat 1. és 3.
pontját elfogadtak.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z Mn,ro s ÍľpTT SZóTo B B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATÁROZAT:
1,77 t2014. (vII. 27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.) támogatja a Corvin ktjzben a ,,varsói kis felkelő'' emléktáblájarnk elhelyezését,
me|yhez20|5. évben 700,0 eFt támogatást is nffit.

b.) 2015. éwe 700,0 eFt összegben e|ozetes kötelezettséget vállal az a.) pontban foglaltak
címén, melynek fedezetéĺilaz onkormányzat saját bevételét jeltili meg.
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c.) felkéri a polgármestert, hogy a 2015' évi költségvetés tervezéséné| az a.)-b.) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

d.) előzetes kötelezettségvállalás mellett a támogatźsi szerzóđést 2014. đecembeľ 31-e
napjáig a Betlehen Gábor Alapítvármyal ktlsse meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a.) 2014. augusztus 27, b.)-c.) 2015. évi koltségvetés elfogađása d.) 2014.
december 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy a hatfuozat 1. pontjában szereplő támogatás érdekében
f)I5. évi koltsésvetés teľvezésekor az emléktábla koltséeeire biztosítson fedezetet.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: a2015. évi koltsésvetés tervezése

Dr. KocsÍs M:áLté

S zav azást a bo c s átj a a határ o zati j avas lat 2. p ontj át.

2. tźlmogatja Klein Gyöľgy emlékéľe botlatókő elhelyezését a Népszínház utca 59. sz. alatti
ház e|őtti jaÍđan.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo. 201 4. augtsńus 27 .

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazafraI, e||enszavazat nélktil, 1
tartőzkodás mellett a2, pontot elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ vĺrľĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
Í78tz014. (YUI.27.\ 17IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

2, ttlmogatja Klein Gytirgy emlékére botlatókő elhelyezését a Népszíĺlház utca 59. sz.
a|atti hźz el őtti j ardán.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő.2014. augusń:tls 27 .
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