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végrehajtásátő|, az előző ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľől
és az onkormźlnyzaÍi pénzeszkozok átmenetileg szabad' ľendelkezésű részének pénzpiaci
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a 2013. febľu ár 6-ui
képviselő.testůileti

ĺilésľe

',(4) 
Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgáľmesteľ íľásos

: . . Íájékaztató1a a,|ejźĺrt határidejíí testiileti hatźttozatok végľehajtástxől, uz ęLőző iilés óta tctt
fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekĺő| és az önkoľmĺĺnyzati pétueszkozök
átmenetileg szabadľendelkezéstí részének pélupiaci jellegíĺ lekĺjtéséľől.''

(az SZMSZ 18. s G) bek. alapjón)



Táj.ekońatőalejárthatźtridejtĺképvisęlő-testÍiletihatźrozatok
végrehajtásárő|

Tisztelt Képviselő.testĺilet !

A lejáľt hatáľidejíĺ képviselő-testületi határozatok végrehajtásáľĺól az a|á.ů.bi
jelentést adom:

Dijntés a hd4feliigłelői, hdztakaľí'tói, glorsszolglźlatÍ, karbantartói, részleges felújí.tlúsi,
hibaelhdrítúsi és hdzíorvosi rendelő kaľbantartdsi tevékenységre vonatkozó közbeszerzési
e lj ár ds meg in dítds dró l

274t2010. (vlr. 14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.) felkéri a polgáľmesteľt, a Képviselő-testiilet következő üléséľe készítse el a közbęszerzés
szabá|yairől szóló 2012007. (IV. 2.) szźĺĺÍl ĺĺnkoľmányzati rendelet módosítását oly
módon, hogy a Kisfalu Kft. ľészére átadott feladatok e|Iátźsźúloz szükséges kozbeszerzési
eljáľások lebonyolításáĺa a 3712003. (VII. 7.) szźtmű önkoľmlĺnyzati ľendelet 2. $ (14),
illetve Józsefuáľos fejlesztéséľől szóló 9lf007. (II. 19.) számű <inkoľmanyzati rendelet 9. $
'(4) bekezdésében foglalt szervezetekközbeszerzési eljáľást teljeskönĺen lefolytathassanalĺ.

2.) a'közbeszerzési szabőiyzatot úgy kell elkészítęni, lrogy

tarta|mazzaakozbeszerzési töľvény váItozásai folyán szfüséges módosításokat

- az 1.) pont szeľinti esetekben az aján|attételi felhívást az onkormányzat á|ta|
megbízott kozbeszerzési szęrvezet (Provitat Kft.), az onkormźnyzat nevében eljaró
ajanlatkétőadatszo|gá|tatásaalapjĺĺnáI|itjatissze,

- az ajźn|attételi felhívást a Gazdźůkodási, KerĹiletfejlesztési, Kcĺltségvetési és Pénzügyi
ELlenőrző Bizottság fogadja el

abeérkezett ajĺĺnlatok e|bitá|ásara abírźt|őbizottságot az onkormáĺyzatKozbeszeruési
szabá|yzataalapjźnazonkormźnyzat je|ö|ik'l

- az eljráľás eredményét a Gazdá|kodási, Keľületfejlesztési, Kĺiltségvetési és PénzĹigyi
EIIenőrző Bizottság fogadja el.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy készítse el a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonában ál1ó
ingatlanokban elvégzendő .házfelügyelői, házt?karítői, gyorsszolgálati, kaľbantaľtói,
részleges felújítasi' hibaelhĺĺľítási és hĺáziorvosi rendelő kaľbantaľtási tevékenységek
e||átásźlra vonatkozó kozbeszerzési eljáľás aján|attéte|i felhívását a módosított
közbeszerzési szabá|yzat a|apján, a fulajĺlonosi döntés meghozata|a érdekében terjessze a
Gazdálkodási, Kertiletfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi E|Ienőrző Bizottság e|é. Az
ajźn|attéte|i felhívást úgy kell összeállítani, hogy a feladatok e||átása 3 éves időtaľtamÍa
kötött szeruódés keretében valósuljon meg, dijazását évente nettó 284MFt, bruťtó
355 MFt összegben maxima|izá|ja.

4.) a házfelügyelői' hźEtakaritoi, gyoľsszolgálati, karbantartói, részleges felújítási,
hibaelhĺáľítási és haziorvosi ľendelő karbantartási tevékenységekľe kiíľandó ajaĺiattéte|i
felhívás fedezetének előzetes kötelezettségvállalással nettó 284MFt bruttó 355MFt



díjazźs tekintetében a 2011. évľe vonatkozóan a 2011. évi. a 20|2. évre vonatkozőan a
f0l2. évi, a20I3. évre vonatkozőan a20|3. évi kĺiltségvetést jelöli meg. Felkéri egyben a
polgánnesteľt, hogy a 2011. évi, a 20112. évi és a 20|3. évi kĺiltségvetés tervezéséné| ezt
vegye figyelembe.

Felelős: |-2, és 4.) pont esetében: polgáľmesteľ

3.) pont esetében: polgáľmester, Kisfalu Kft.

Hatlíridő: 1-2.) pont: A Képviselő-testület következő iilése

' 3.) pont: K<izbeszerzésí szabźtlyzat e|fogadását követően azonna|

4.) pont: 20II. évi,2012. évi és 20|3. évi költségvetés elfogađása

A Pénzüevĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.łestütet 274I2010.(VII.14.)
számú határozatátban foglaltłkat az iiryosztáiy a 2013. évi kiiltségvetés telvezésekor
firyelembe veszi.

Megllapodds a róuefvdľosi és a Fővtźľosi onkormdnyzat közijtt

26712011. (VI. 16.)

i .ł. Képviselő-testület úgy d<int, hogy

. 1. elfogadja az előteľj.esztés és ahatározatmetlékletét képező, a Fővlíľosi onkoľmanyzat
és a Józsefuáľosi onkoľmĺínyzatkozott megkötendo egyezségi megállapodás tartalmi
elemeit.

ĺ Felelős: polgáľmesteľ

' H atariđő: azoĺlna|

i, , 
ľľ;íilää.i1*Täł#řäŕ.ľ3łäKx."l*|##,:'..''.'tartalommal 

egyezségi :

Felelős: polgámrester

Hatlíridő: azonna|

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozat |, és 2. pontjában foglaltakĺól tájékoztassa a
Fővarosi onkoľmany zatot.

Felelős: polgáľmester

Hatźnido: azoma|

4. felhatalmazzaa polgĺíľmestert a hatfuozat 1. pontja szerinti megállapodás a|áírására,
amennyiben a Fővaro si onkormrĺn y zat kozgyiilé s e el fo ga dl a ut.

Felelős: polgármesteľ

Hatáńdő: a füvaľosi közgytilés jővźhagyását kcivetően



5. 20|2-2020. évi ktiltségvetések terhére előzetes ktjtelezettséget vá||a| az egyezségben
foglalt évi |5.347,1 e Ft Fővárosi onkoľmányzattaI szembeni tartozás törlesztéséľe.

Felelős: polgármesteľ

Hatĺíľidő: a fővarosi kĺizgyulés;jóváhagyását követőena20I2'2a20. évi kĺiltségvetések
készítése

6. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy amennyiben a határozat me||ék|etét képező egyezségi
megállapodás a|źirásra kerĹil' abban az esetben a 2011. évi költségvetés kĺivetkező
módosításánál gondoskodjon anól, hogy az e|engedett kĺivetelés összegér'el a 2011.
évi ktiltségvetésben tervęzett hitel előiranyzat törlésre keľiiljcin.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a fővárosi közgyrilés jóvĺáhagyásźtt és az egyezség a|áirását követően a20II.
évi költségvetés kĺivetkező módosítása

.A Pénzüeyí Ügvosztálv táfiékaztatása alapján: a Képviselő.testÍi|et 267t201ĺ. (vI. 16.)
számrĺ határozatának 5. pontjában foglaltakat az iigosztá|y a 2013. évi kiiltségvetés
teľvezésekoľ firyelembe r'eszi.

Javaslat a ruÍpĺop _ 5.6.I. C-I1/1 pdlytźzaton való ľészvételre

37st2011. (rX. 1s.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. támogatja az önkoľmźnyzat konzoľciumi paľtnerként való részvéteLét a Társadalmi
Megújulás operatív Pľogram Kozép-magyarországi Régió teľületére kiíľt - önľészt
nem igénylő - ,,Az źůďozattá, válás mege!őzése, źidozatsegítés'' című, ľÁvĺop -5.6.l-
C-ILll. kódszámú pźiyázaton 30.000,000,-Ft pá|yázati összeg erejéig, azza|, hogy a
tiĺmogatási szerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet soľ, ha a támogatás
mértéke a proj ekt elszámolható összes költségének |00%o-a,

2. kĺitelezettséget vźi|a| a pá|yazat megvalósítása soľiín a támogatási ĺisszeg
.megelőlegezésére, a pá|yazat utófinanszírozźĺsa miatt, az átmenetileg szabad
pélueszkozök teľhéľe,

3. előzetes kötelezettséget válla| a pźtLyazat fenntartási ĺďőszakźtta a pźiyázat |ezárását
követő 3 évig, 20|5-20|7 évekľe, évente 1.000.000,-Ft erejéig,

4. a pźiyázat megvalósít ásźÍ a Polgármesteri Hivatal bonyolítj a,
5.. felhatalÍI7azza a polgármesteľt, hogy a hatátozat l. pontjában meghatźrozott

pá|yazathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláítja. valamint a tervezetként
mellékelt konzorciumi szerzoďést megkösse,

6. felkéri a polgiĺľmesteľt, hogy ahatározat 2-3. pontjában foglaltakat az oĺlkormźnyzat
2011.. évi költségvetésének soľon kĺivetkező móđosításakor, a péiyźzat
megvalósításanak idószaka, valamint a fenrÍartźtsi kĺitelezettség időszaka a|att az
önkormtnyzat évenkénti költségvetésében vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 1-5. pont: 20||. szeptember 15.

6. pont: a kciltségvetés soron kcivetkező módosítiísa, a20|2. évi

kĺiltségvetés tervezése, ezt követően apá|yźnatlezźrásźĺt kĺivető 3 évig,

2015-20t7 évekre.



A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testület 375l20t1. (Ix.15.)
számú hatáľozatálban foglaltak csetében, miután a páiyńzatot megnyeľték a pá.lyázők, a
2013. évi költségvetésbe beépĺil a .páI'yázatĺ támogatás, és a fenntartási kiĺtelezettség
ĺdőtaľtama a|att az aktuális ktiltségvetésekben teľvezésre keľůil az előzetes
ktitelezettsógvállalás tisszege.

A HumánszoleáltatásÍ Ügyosztály 9saládtámogatási lľoda tárjékoztatása alapjánz 2012.
rroverrrbeľ 27. napján éľkezett az onkoľmányzat felé a páůyázatot kĺírótól az értesítés,
hogy a benyújtott pályánatot támogatásľa alkalmasnak ítélte, jelenleg a kiírĺí szewezet
r észér ő| a támogatási szeződés aláíľásának előkés zítése van folyamatb an.

Javaslat a Belső Ellenőrzési Iľoda 2012. évi ellenőrzésí tervére

4s6t201,t. (xr. 03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. A helyi ĺinkormányzattő| szőIő 1990. évi LXV. törvény 92'$ (11) bekezdés a|apjźln a
Polgĺáľmesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési Irodán keresztül biztosítja az onkormźnyzat
Képviselő.testiiletének iľányítása a|átartoző intézméĺyek belső ellenőrzését.

2. Iőváhagyja a határozat mellékletét képezo a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat
Polgĺĺľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 20|2. évi e||enőrzési munkatervét.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2012. december 3l'

A Belső Ellenőľzésĺ Iľoda tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testÍĺlet 456l2011.(xl.03.) .

számú határozattal jóváharyta a2012. évĺ ellenőrzésĺ teľvet. Az e||enőrzési teľv részletes
végľehajtásáľól tisszefoglalĺí jelentés készůil a tá,ľgĺévet ktivetően, męlyet a polgáľmesteľ
a 2012. évi zárszálmadásĺ ľendelet.tervezette| eryĺdejűleg táĄékoztatásul a képvĺselő.
testület elé teľjeszt a7ĺ20|2.(II.21) iinkormńnyzati rendelet 25.s (2) bekezdése alapján.

ravoslat a 2012. éví költségvetés teľhére előzetes kötelezettség vóllaldsra

4s7r20t1.(nr. 1s.)
A Képviselő.tęsttilet úgy dönt, hogy

t .) a 2O|2. évi költségvetés terhé rc az átmeneti időszak januiĺr, februlĺľ hónapokľa előzetes
kötęlęzettséget vá||a| a 20|2. januźtr 0|. napjźtól megkĺitésre keľüló megbizási
szerzódések megkötésének fedezetére 4.582.900 Ft + járulékai összegben,

2) a20|2.évi kĺiltségvetés terhére az átmeneti időszak janu ćr, februźr hónapokľa előzetes
kötelezettséget vá||a| a 2012. januźtt 01. napjától megkötésre kerĺilő jogi és adó

szakéľtői, tanácsadói feladatok e||źttźsźra iranyuló szerződések fedezetére 2.740 e Ft +
Áfa összegben,

3.) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a 2012. januar 01.

napjától megkötésre keľiilő ásvźtnyvíz beszerzés, szemé|yszźtllítás, munkavédelem,
ttŻoltókésziilékek ellenőrzési feladatok eL|átásźra irĺányuló szerzódések fedezetére
4.676 e Ft + Áfa összegben,



4,) a 2012. évi kĺiltségvetés teľhére előzetes k<jtelezettséget váIIaI a 20l2l2013-as
tanévekľe vonatkozó óvodai és iskolai Flívogató megjelentetése érdekében bruttó 500
e Ft ĺisszegben.

5.) a2O|2.,2013.,2l|4.évi köttségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal
minőségiľanyítasi ľenđszeľének' tanúsító auditálásának, felülvizsgálati auđitéiásanak
ellátélsźra iranyuló sizerződések fedezetérc 20|2. évben 700 e Ft + Áfa tisszegben,
2Ol3. évben 500e Ft+ Áfa ĺiss'egben,20l4. évbelr 500e Ft+ Áfa tĺsszegben.

6) u tnkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal |2202 cím személyi juttatás
előiranyzatén belül a béľmegtakaľítás teľhére _ illetménykiegészítés _ 600 e Ft-ot
átc sopoľto sít a közti sztvi s elők szo ciáli s se gé ly e|ĺlir ány zatár a.

7.) az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal I22O2 cím személyi juttatás
e|őirźnyzatán belül atÚ|őra, helyettesítés előirányzat terhére 3'000 e Ft-ot engeđé|yez
céljutalomra, melyből 500 e Ft az éjszakai ellenőrzések, 2.500 e Ft a PIR
bevezetéséve| járotöbbletfeladatokđíjazásárahasznźllhatófel.

8.) felkéri a polgrĺľmesteľt, hogy a határozat 1.)-4.) pontjában foglaltakat a 2012. évi
kĺiltségvetés tervezéséné|, az 5.) pontjában foglaltakat a 2011. évi költségvetésről
szóló rendelet kĺivetkező módosításźná| vegye figyelembe,7.) pontjában foglaltakat a
20|2.,, 2073., 20|4. évi kĺiltségvetés tervezésérrél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 1.)-4) pont esetén a2012. évi kĺiltségvetés tervezése

5.)' 8) pont esetén 2012., 2013., 20|4. évi költségvetés tervezése' 20|1. évi
költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása
6.)-7.) pont esetén 20|I. I2.I5.

A Pénziĺwĺ Üevosztálv táljékoztatása atapján: a Képviselő.testü|et 497t20|1. (KI.16.)
számú határozatának l.4.pontjában foglalt 'és megkiittitt megbízási szerződéseko a
szakértőĺ' tanácsadói feladatok ellátásáľa irányuló szeľződésekben foglaltak a 2012. évi
ktiltségvetés tervezésénél Íiryelembe vételľe kerültek. Ahatározat S./pontjában foglaltak
esetében az tĺnkoľmányzat a 20t3-2a14. évekľe előzetes ktitelezettséget vállalt, me|yet az
adott évre vonatkoző költségvetés teľvezésekor Đz ůĺryosztáIy figyelembe vesz. A
hatáłazat 6-7.lpantjátban fogla|tak. a lĺtiltségvetés módosítása . a ktiltségvetésľől szĺóló a
48ĺ2012. (IX.24 ;) iinkoľmányzatĺ ľendeletben végľehajtásľa keľĺiltek.

A TÁM o P 1. 4. I. - 1 I /2 p óly tźzat b e ny új tlźs lźn ak t lźmo g atlÍs a

20t20r2. (r. 19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elvi támogatást nyújt a Salva Vita Alapítvány részére a ľÁvop. |.4.|.ĄIl2kődszámtl
páIyźaaton való részvételhez,me|yhezpéľz'belli tĺĺmogatással nem jrĺľu|hozzá,

2. a progľam megvalósulása soľán gyakoľlati helyet biztosít az ĺinkormányzatí gazdaságí
taľsaságoknźú és az önkoľmányzati kĺiltségvetési szerveknél 2x3 hőnapos időtaĺamĺa
3 ftĺ + kíséľő részére heti 3 alkalomľa.

3. nyeľtes pá|yázat esetén fe|hata|mazza a gyakorlati helyszínt biztositő szewezet,
intézméĺy vezetőjét, hogy egyĹittmfüĺĺdési megállapodást kössön a Salva Vita
Alapítvánnyal a gyakoľlati hely biĺosításaľa.



4. felkéri a polgáľmestert az e|ótegesztés 2. sz. mellék|etét képező együttmrĺködési
szándéknyi latkozat a|ěńr ásźtr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándő: I -2. pont esetében: 20l2.januáľ 1 9.

3. pont esetében: 2012. december 31.
4. pont esetében: 20|2. jarnźr 25.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a diintés 4. pontjában foglaltak
szeľint az tinkoľmányzat és a Salva Vita Alapítvány ktiztitt az eryĺittműkiidésĺ
.szándéknyilatkozat.20|2, januáľ 25. napján aláíľásľa kerü|t. Tekĺntettel arra, hogy a
Salva Vita Alapítvány nem nyeľte el t páůyázatot a továbbĺ megállapodásokra
vonatkozó 20|2. decembeľ 31. napĺ határĺdő okaforyottáváit.

Javas lat az Ea élelmiszersegély folytatdsdra

6sr2012. (rr. 16.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváľos VIII. Keriilet Józsefuárosi onkormányzat és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület kĺizĺitt határozott időre megkĺitött Együttmfüĺldési
megállapodás meghosszabbításźúloz - 20|2. miĺrcius 1. napjátőI - az EU
Élelmiszeľsegély programban való részvéte| céIjábőI |lozzájarul, melynek a|apján a
felaj ánlott adomĺányt elfo gadj a.

2. az adomźnyszá!|ítźs költségeire az önkormźnyzat a 2012. évi kĺiltségvetés 12104 cim
dologi kiadás előirźnyzat terhéľe 750 e Ft-ot biztosít, egyutta| felkéľi a jegyzőt,hogy az
adomźny szál l ítĺĺst a S zew ezés i é s Uzemelteté si Ü gyo szályr a bízza.

3. felkéri a jegyzőt, hogy az adomány kiosztásáva| játő szervezo-admiĺisztratív
tevékenységet a Családtĺímogatási Irodiĺľa az osztást a Józsefuarosi Családsegítő és
Gyermekj óléti Központra bizza.

4. felkéľi a Kisfalu Kft.t' hogĺ az EU Eletmiszeľsegély pľogram keľetében kapott
adomány raktározásáľa és annak kiosztására alkalmas helyiséget bĺztosítsa.

5. a Jőzsefvźtosi-Családsegitő és Gyermekjóléti Ktizpont 2012. évi költségvetésében
dologi kiadás e|őkźnyzaton 250 e Ft-ot biztosít a 20|2, évi EU Elelmiszersegély
kiosztása során felmeľĹilő költségekĺe.

6. felkéľi a polgĺĺrmesteľt . a határozat. |. pontjában foglaltak alapjĺán - a Magyar
Élelmiszerbank Egyesiilet źĺItaI megkiildĺitt együttműködési megállapodás
meghosszabbításánavonatkozódokumentumaláirásźlra.

Felelős: polgáľmester, és a 2. és 3. pontok esetében a jegyző is
Hataridő: 1.3., 5. pontok esetében: 20|2. február 16. . 

:

4. pont esetében:2012. december 3l.
6. pont esetébeĺ:20|2. februźlt 27.

A Humánszoleáltatásĺ Ügvosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatása atapjánz az
Élelmĺszeľbank által 2012. novembeľ 27. napján felajánlott adomány raktározásáľa és

kĺosztására alkalmas Szĺgony utca 16[b. szám alatti helyiséget - a végľehajtásra kĺjeliitt
szenĺezetek egĺeztetése alapján . a Józsefuárosi Kiiziisségĺ }Jázak NonproÍit Kľt.
biztosította.



'Javaslat a Corvín Sétá,ny Programmal kapcsolatos diintések meghozatalúra
17112012. (V. 17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
ł. a Budapesti Rendőr-főkapitanyság Gazdaságvédelmi Főosztály Gazdaságvédelmi osztźiy

II., mint biintető eljźlrást lefolytató hatóság e|jźrását, a Corvin Séüĺny Program
megvalósításáľa vonatkoző Kiegészített Keretszerzodés VV3. pontja szerinti ,,Szeruođő
Felek éľdekkĺĺrén kívül felmeľiilő és a szerződés teljesítését gát|ő köľtilménynek, vis
maior''-nak tekinti és felhatalmazza a polgáľmesteľt, hogy erre vonatkozoan fo|ýasson
táľgyalások at a Szerződő Felekkel.

2. fe|hata|mazza a polgarmesteľt, hogy szakértőkkel folyamatosan eleńeztesse ahelyzetet a
btintetőeljaľás alakulásának fiiggvényében, és amennyiben a bĺintető eljáľás során a
jogszabá|yi feltételek fennállnak a polgáľi jogi igény érvényesítéséľe, tegye meg a
szfüséges intézkedéseket.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1. pont esetén 2012. május |7.,2. pont esetén 2012. május 17-t(il

A Varyon tájékoztatása alapján: a polgári jogi
igény éľvényesítésére vonatkozó intézkedés megtiirtént a büntetőeljáľást folytató
hatósá gho z tov á'ňbítása megúiiľtént.

Javaslat Camus mellszobor és Zóľúd Eľnő emléktúbla elhelyezésére

172t24r2. (V. 17.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. hozzájáru|Zőráď Eľnő emléktábla elhelyezéséhez a Budapest VIII. József körut 77-79.
számu épület utcai homl okzatźn;

2. a Zőrád Ernő emléI<tabla elhelyezéséhez 30 ez,et Ft tźtmogatást nyújt a, Zőtáđ Emő
A l apítvrány szźtrnźr a;

3. ahatźrozat 2. poĺtjában foglaltak a|apjan az onkormányzat kiadás l1107-01 cím
mfüödési általanos és céltartalék előirĺínyzatán beltil az alpolgármesteľi saját keret
előiúnyzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11105 cím
mfü<idésre áúađott pélueszkoz á|IamháztaÍtáson kívii|re e|őfuźnyzatźú ugyan ezeĺ
összeggel megemeli aZőrád Emő Alapítvany tiímogatása címén.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozat 3. pontjában foglaltakat a kĺiltségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.

5. felkéľi a polgĺĺľmestert a hatźrozat 2. pontja szeľinti támogatási szerzőđés
nregkötéséľe.

6. kifejezi azon szándékát, hogy Budapest VIII. keľĹilet terĹiletén, Albeľt Camus szobor
felállításra keriiljĺin, amennyiben a szoboľállítás teljes költségét akére|mező viseli;

7. felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a szoboľ helyszínére vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testiilet szeptemberi ülésére terjessze elő.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: |. 2. 5 . 6. pont azonnal,3-4. pont a költségvetés következő módosítása,

7. pont a Képviselő-testiilet szeptemberi tilése.
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A Pénzůiwĺ Üevosztálv táfiékoztaltása alapján: a Képvĺselő.testü|et 1'72t20|2. (v. I7.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a költségvetésről
szóiő a 37 l 2012. (vII. 1 0.) önko rm ányzati ľend eletben végrehaj tás ra keľült.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügyosztálv Főépítészi lľoda táljékoztatása alapján:
1..5. pont: a Zőrád Ernő Alapítvánnyal a támogatási szerződés 2012. augusztus l-jén

megkötésľe került, a 30.e Ft támogatás a 2012. december I}.én benyújtott
számla alapján kifizc1ésre keľĺilí. Az Alapítvány a tá.Jľ.laáIi|ítás|roz szĺĺkséges
pénz továbbĺ részét még gyĺĺjti.

6.-7. pont: a397l20Í2.(XI.22.) sz.batározatában a Képvĺselő-testůilet úgy diintiitt' hory a
Camus-szoboľ felállítását a Pollack Mihály téľen támogatja.

Javaslat az Első Energia.beszerzési onkormúnyzati TórsullÍsból való kilépésre

203t2012. (Vr.21.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felmondja azEIső Eneľgia-beszerzési onkormányzati Tĺírsulási megállapodást f0I2.
december 31. napjźra

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozat l. pontja szerinti felmondásról éľtesítse a
taĺsulási megállapodásban részes onkoľmányzatokatés az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgáľmesteľt a vagyonelszámolás figyelemmel kíséréséľe, és az eno| sző|ő

besziĺmoló elkészítésére.

Felelős: polgĺíľmester 
.. :

Hataidő: 1. pont esetén zD|2.junius 21.
2. pont esetén 2012.június 30.
3. pont }}l3.januári 2. rendes képviselő-testtileti iilés

A Vaeyoneazdálkodási és Uzemeltetésĺ Ugyosztálv táfiékoztatása a.lapján: a Táľsulásban
maľadt Onkormányzatok éľtesítése megtiiľtént}D|2. szeptembeľ hónap folyamán, nrely
során kérték a varyonelszámolást, uryanakkor az erľe vonatkozĺó; dpkumentumot még
nem kĺildtélc Mindezek alapj án az iiryosztály január hónapban ĺsňrételten felvette a
kapcsolatot az érintett önkoľmányzatokkal, melyben a vagyonelszámolást ismételten
kéľte. A beszámoló elkészítése abban az esetben lehetséges, amennyiben az
Onko rmán y zat r endelkezésére átlnak a szĺiks éges dokumentum ok.

Javaslat a BRFK és a Beliigminisztérĺummal kiitendő mególlapodlÍs megki)téséŕe
b érlőkíj elölés i j o g b iztos ítús dra

227t2012. (VII.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hatźtrozat|an időre szólóan, térítésmentesen béľlőkijelölési jogot biztosít a Budapesti
Rendőr-főkapitányság részéte a Budapest, VIII. keľĹilet Lujza u. 14. sz. a|atĺi
önkoľmányzati tulajdonú épületben lévő |2 db lakásra, azza| a kikötéssel, hogy
bérlőnek jelĺiltek csak olyan személyek lehetnek' akik a Budapesti Rendőr-
főkapitlĺnyság VIII. ker. Rendőrkapitánysággal aktív hivatásos-, kozszo|gá|ati
jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szo|gá|atí jogviszonyban) állnak.
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2. az |. pont alapján felkéri a polgiĺrmesteľt a bérlőkijeliilési jogot biĺosító megállapodás
aláir ásźr a, az előterj e szté s mel lékleté t tartalm azo tarta|mi elemekke..

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 1. pont esetén 2012.jlilius 05.

2, poĺt ęsętén a Beltigyminisztéľium, a BRFK megállapodźs a|źitźsźt követően

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a határozatot módosította a 35512012. (x.18.)
számr'i képvĺselő.testületi határozat. A módosítást követően a megáIlapodás aláíľásra
keľĺilt. A tulajdonosi nyilatkozatok elkészüItek, a bérlőkkel a szerződések kiitése
folyamatban van.

Javaslat az onkormónyzat vag)/on-' ésfelelősség, valamint casco biztosí,tústtnakfedezetére

243t2012. (Wr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

] 1.) Budapest Főváros VIII. keľül et Jőzsefvźrosi Önkorm źnyzat 3 éves időszakĺa vagyon-'
és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármtĺ casco biĺosítási szolgźltatásra
kozb eszerzési e lj árást indít.

2.) a szolgá|tatás becsült értékét évente bruttó 20:000.000 forintban, 3 évre ĺisszesen
bruttó 60.000.000 foľintban á||apitja ffi€g, ezęn ĺisszegľe 2a|3-20I5. évi
koltségvetések teľhéľe előzetes kĺitelezettséget vállal.

3.) felkéri a Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottságot a kozbeszerzési e|járás
lefolyatásara.

4.) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 20|3-2015. évi ktiltségvetés
készítésénél vegye Íigyelembe

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 1-2. pont esetében azonna|

3. pont esetében 2012. november 15.
4. pont esetében a20I3. évi,2014. évi és a2015. évi ktĺltségvetés készítése

A Pénzĺievi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 243I2012.(WI.19.)
számú határozatában foglaltakat az íigyosztáiy a 2013.2014. és 2015. évĺ kiiltségvetés
teľvezésekor firyelembe veszĺ.

A Jeevzői tąhinet tájékoztatálsa alapján: a határozat 1. pontja szerinti casco
biztosításľa vonatkoző kőzbeszenési eljáľás lefolytatása nem indokolt, tekintettel aľra,
hory a 'szenődés határozat|an ĺdőtartamú. A varyon. és felelősségbiztosításľa
vonatkozóan a bwtosítási alkusszal, a kiizbeszerzési tanálcsadóval ttiľtént egreztetések
alapján _ az évkőzbeni vagyonmozgások,fe|adatátszeľvezések (oktatás, kőzigazgatás) . a
kiizbeszerzési eljáľás 2013. évben kerül lefolytatásra.

Javaslat elvi diintésre, a Budapest Jóaefvdrosi onkoľmónyzat tulajdondban állő lakdsok
jogcím nélkiili lakdshasznólóí últal felhalmozott hdtralékok egl részének elengedésére, c

' költségelvíÍ alaplakbérľel azonos összegíí eglszeres, és az előző rendeletek alapjdn
szúmldzott tijbbszijrijs mértékÚí lakdshasznáIati díjak nettó kiiliinbözetének összegében
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2s5120r2. (vII.19.)

1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi hozzźĄźrulźlsi szándékát fejezi ki az egyszeres
és többszörcjs mértékű hasznźtlati díjak nettó különbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásában azza\, lrogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a201-f. októberi másođik rendes képviselő-testiileti ülésen fogadja el.

2) A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvczctő
igazgatőját,hogy a Képviselő-testület 201.f . októberi második rendes ülésére készítse el
a tételes, pontosan számszeľúsített csomagot, valamennyi jogcím nélküli lakáshasználó
r'onatkozásában.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺridő : 1 ) pont vonatkozás źtban azonna|, 2) pont vonatkozás ában 20 Lf . október 3 1 .

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a képviselő-tcstületi határozatban foglaltak
végľehajtásának e|halasztását íľásban jelezték a Polgármesteri Hívatal Szeruezési és
Képviselői lrodája Íe|é.2012. novemberben a NAV állásfogtaláśa megéľkezett, azonban
az abban foglaltak sem ^z onkoľmányzatra, sem pedig a jogcím nélküli
lakáshasználókra nén,e nem kedvező. A Polgáľmesteľi Hivatalban decembeľben
szakmai eryeztetésľe keľůilt sor. A megoldás keľesése folyamatos, ennek érdekében a
Polgármesteľi Hivatal a Budapest Főváros Koľmányhĺvatalától állásfoglalást kéľt'
melynek ismeľetében készül előteľjesztés előľeláthatólag a Képvĺselő.testtilet 2013.
áprilĺs havĺ második rendes ĺilésére.

Javaslat a Jóaefvórosi Kulturúlis és Sport'NonproJit Kft-re vonatkouÍ tulajdonosi döntěsek
meghozataldra

256ĺ2012. (vil.19.)
1. A Képviselő-testĺilet, mint a Józsefváĺosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kozhasznil

Nonpľofit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy a ,,Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban'' elnevezésű állami berllházás egyes kérdéseiről szóló
|158120|2. (V. 18.) Korm. hatćrozat végľehajtásźnak az elősegítése'érdekében a Kft.
iz|etrészét felajánlja téľítés ellenében töľténő megvételre a Magyat Allam (MNV Zľt.)
részére.

2. A Képviselő-testĹilet a 1. pont alapján fe\hata|mazza a po|gźĺrmesteľt a Magyar Állam
képviselőivel töľténő e|(5készítő táľgyalások lefolytatására azzal, hogy a kidolgozásľa
keľĺilő iłzletrészadásvételi szerződéstteľjessze be jóvahagyásra a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. októbeľ 30.

ł ľoleĺŕińéśtěŕĺllKłbÍnet táljékoztatása atapjá nZ az iiz|etrész áŃruhálzásáthoz szükséges,
Józsefváľosĺ Kulturális és Sport Nonpľofit Kft. vagyonéľtékelése megtiiľtént. A Magyaľ
Á|lammal tovább folytatódtakaz egyeztetések A Képviselő-testü|et 20t3. febľuáľ ó-ĺ üléséľe
előteľjesztés készül ,,Javaslat a Ludovika Campus beľuházásához kapcsolĺódó döntések
meghozataláľa'' címme|.
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Javaslat a.Trefoľt u.'3-5. szúm alatti hdzi gyeľmekorvosok elhelyezésére

258t20r2. (VII.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, lrogy felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a
Budapest; VIII: keľület Tľefort u. 3.5. szźlmalattiingatlanban miĺködő kétbazi gyeľmekoľvosi
praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-testiilet 2012. decembeľ havi első tilésére.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. december havi első ülése

,Ą VaevongazdáIkodási. és tizemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: a.

ryeľmekolvosĺ rendelő kialakításának lehetséges helyszíneire vonatkozó vizsgálat még
tart. Az elhelyezésre vonatkoző e|őterjesztést az lJg5,osztőiy a Képvisető.testület 2013.
szeptember havi másodĺk rendes iiléséľe készíti elő.

Javaslat a Józsefvdrosí Vńrosiizemeltetésí Szolgdlat kiilÍségvetésének módosítttsdra

26112012. (vlr.19.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Jőzsefvaľosi Viĺľosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Igazgatója részére, hogy a
Szolgálat a|ka|mazottaira felelősségbiĺosítást kĺissön.

2. engedéIyezi aJvszIgazgatőjarészére, hogy a SORFESZT rendezvényenvégzetltúlórfü -
2.678'0 e Ft összegben járulékokkal egyutt - kifizetésre keľüljenek.

3. engedélyezi,hogy aJYSZlgazgatőja2O|2. augusztus 1-jétől 2OI2. decembeľ 31-ig 12 fő
keriileti gon,Jnoki tevéken1.ségro havi 50$ e F-t/ fr+járulékai megbizási dij <isszegben
me gbizási szer ző đést kĺi s sĺin.

4. havi 200,0 e Ft + jĺíľulékai tulóľa ĺlsszeget biztosít a JVSZ-nek, a szfüség esetén elľendelt
fulórak kifizetése címén.

5. a Gutenberg téľen, a Teleki Lászlő téren, a Losonci téren, a Hoľváth Mihály téren és a
Mátyás téľen páľakaput helyez el.

6. jćxźúlagyja, hogy a Koszorú a. 4-6. szźml a|atti rÉrpr Házbaĺ új konyha kerĹiljön
kialakításľa, melynek költségeire az onkormányzat az intézsnénynek a költségvetési
fedezetet biztositja.

7. jővehagyja ahatźrozat l-6.pontjában, valamint az ezen feliili pótigényeket az e|őterjesztés
III. pontjában részletezettbeszerzésekĺe, valamint működési többletkĺiltségľe.

8. jóváhagyja u előterjeszés IV. pontjában ńsz|etezet1 intézményi költségvetésen belüli
módosítást 

i

9. elfogadja a JYSZ ktiltségvetésén és ezen belül a kiemelt e|óirźnyzatokon belüli módosítást
az előteľj es ztés Y . pontj ában foglaltak szerint.

10. elfogadja a IYSZ félévi gazdá|kođttsából eľedő pótigényt az előteľjesztés VI. pontjában
foglaltak szerint.

I|. az 1-10. pontban Íbglaltak a|apjźn az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési
általános és céltaľtalékon belül az źtlta|źnos mfüödési taľtalék e|okźnyzatát 14.298,0 eFt-
ta|, a mfüĺjdési céltartalék lélek adomźny eloirźnyzatát 2.069,2 e Ft-ta|, a működési
céltaÍtalék ÁNľsz feltilvizsgálat miatti karbantartás e|őfuányzatát 8.g45,O e Fĺtal
'csökkenti, valamint a kiadás |1602 cím felújítási előirĺínyzatźn belül lakóház fe|t$ítás
záro|t e|óirányzatábőI 52.188,2 e Ft-ot a zźrolás alól felold, egyben az e|őirźnyzatot
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csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésľe átadott pénzeszkoz áI|amhźztartáson
beliilre, ezen belül saját költségvetési szęrvek műk<jdési tĺímogatása e|őirányzatát
55.431,6 e Ft-tal; egyéb felhalmozási kiadás, ezen belül saját koltségvetési szervek
felügyeleti szervi tźlmogatása eloirźnyzatát 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat tĺibblet költségeinek támogatása címén.

|2. azonkormányzat címľendj étkjegészíri lI407 címmel, Piac működtetése elnevezéssel.

|3. az Önkormlĺnyzat bevéte|i 1t407 cím bevételi intézményi műkodési e|őirányzatźú
|6.534,0 e Ft-tal, a kiadási e|óirźnyzatát II.587 ,0 e Ft-tal megemeli.

|4. azÖnkoľmĺányzatkíadás 11108-02 cím miĺkö'désre átadott péĺueszkoz á||anháztartáson
bęlülre, ezen belĹil saját költségvetési szervek műkĺidési tźtmogatása előirźnyzatát 4.947 ,0
e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac VárosĹizemeltetési Szolgálatnáltörténő mfüödési
támogatása címén'

15. elfogadj a aYátosi:zemeltetési Szo|gá|at kĺiltségvetésének módosítását az előteľjesztés |.
szźlmítáb|źzatbanfoglalt(vastagbetrĺvelíĺt)részletezésalapján.

|6. a beszerzéseket, a felújításokat, a szo|gźitatások megľendelését a JVSZ beszerzési
szabá|yzatźtbanfoglaltakbetaľtásamellettbonyolítja.

|7. a beszerzésekkel, feladatellátással, tizemeltetéssel kapcsolatos tĺĺbbletköltségekľe a
következő évek kdltségvetésének terhére előzetes mfüödési kötelezettséget vźi|a\ az
onkorm ányzat saját bevételeinek teľhéľe.

18. felkéri a polgĺĺrmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźtná| a
hatérozat 1-17. pontjában foglaltakat vegye f,lgyelembe.

19. felkérĺ a po|gáľmestert, hogy a JVSZ telephelyeként műktidő LELEK Hán,ĺE,LF,K
Hláz II, LELEK.Pont jtivőbeni műkiidésére vonatkozóan készítsen javaslatot a
Képviselő.testĺĺlet 20|2. szeptember havĺ első rendes ĺĺ|éséľe.

20. felkéri a JYSZ lgazgatőjźú' hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2012.
szeptember havi első rendes tilésére a kaľbantaľtó és kertészeti rész|eg műhelyének
kialakít ásźra a Dankó u. 3 -5. szán a|atti telephelyen.

Felelős: 1-19. pont esetén polgáľmester
l-|7,,20. pont esetén aJőzsefvźrosi Váľostizemeltetési Szo|gźiatlgazgatőja

Hatĺĺľidő: I,-2.,4-I7. pont esetén zUlz.július 19.

3. pont esetén 20|2. augusztus 01.
l 8. pont esetén az önkoľm źnyzat kĺiltségvetésének következő módosítása

, 19-20. pont esetén a Képviselő-testÍilet 20|2. szeptember havi első rendes ülése

A Józsefváľosi Váľosůĺzemeltetési Szoleálat táiékoztatńsa alapján: a Józsefuáľosĺ
Családsegítő és Gyeľmekjólétĺ Központ, a Jĺízsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a
Polgáľmesteľĺ Hĺvatal jelenleg is vizsgálja a lcghatékonyabb feladatellátási és szewezeti
foľmát, amelyľől a Képviselő-testület 2013. május havi első rendes ülésľe előteľjesztés
készĺil.

Á. Pénziieyi tjgvosztály táfiékoztatása alapján: a Képvĺselő.testü|et 261120|2. (v[. 19.)
számú határozatában foglalt ktĺltségvetési módosítások végľehajtásľa kerültek a
kiiltségvetés módosításáľĺíl szóiő a 48120Í2. (IX.24.) iinkormányzatĺ rendeletben.

Javaslat a Teleki téľľel kapcsolatos diintések meghozata|ára

278t2012. (Vrr.31.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az ideiglenes Teleki téri piacon a kereskedőkkel a konténerekľe vonatk oző bér|ęti
. szerzőđést 2013. augusztus 31. napjáig megkĺiti, az e|őte4esztés mellékletét képező

konténer béľleti szerződés taľtalnri elemekkel'
2. az I. pont alapjan - 20|3. június l-jétől 20|3, augusztus 31-ig _ 6.348.767,- Ft

összegben előzetes kĺjtelezettségetváI|aI az onkoľmányzatz}|3. évi költségvetésének
terhéľe,

3. ahatźrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgráľmesteľt a bérleti szerzőďésekalttírására,
4. a Budapest, VIII. keriilet Szerdahelyi utca inínyába 3 db koncentľált ľakodóhely

kialakítását kezđeményezi a Budapesti Kii,zúti KöZlekedési Kĺizponttal az iđeiglenes
Teleki téľi piac mfüödtetése érdekében,

5. felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy a hatátozat 2. poĺtjában foglaltakat a 20|3. évi
ktĺltségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe

Felelős: polgáľmester
Hatáľiđő: 7., 4. poĺtesetén 20|2.július 31.

2.' 5. pont esetén az iinkoľmáłnyzat2013. évi ktiltségvetésének tewezése
3. pont esetén 201^2. augusztus 1.

A Pénzüeyĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůĺlet 278t2012.(vII.31.)
számú határozatában fog|altakat az íigĺosztáÄy a 2013. évi költségvetés tervezésekoľ
Íiryelembe veszi.

A VaeyonqazdáIkodási és Ützemeltetési ÜeTosztálv táĘékoztatása alapjĺĺn: a konténeľ
bérletĺ szerződések megkiitésľe keľüItek. A koncentľált ľakodóhelyek létesítése
megtöľtént.

ravaslat a Jóaefvórosí Közösségi Hdzak NonproJÍt Kft-t érintő tulajdonosi diintések
meghozatalúra

286t2012. (Wrr.29.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

I. at aKft iigyvezetői bérét 2012. szeptember l-jétől bruttó l50e Ft-tal megemeli. A többlet
költség jaľulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra szźmlitva - 762 eFt.

bl aJőzsefuĺíľosi Kĺizĺisségi HázakNonprofit Kft. adminisztrációs és pénzügyi feladatok
megvalósuláséůloz szfüséges 1 fő főállásupérr;ngyi végzettségű munkatárs a|ka|mazását
20|2. szeptember 1-jétől engeđéIyezi, havi bruttó 200e Ft ł cafeteriajuttatás kĺiltség.' erejéig.A többletkĺiltsóg járülékoň<kal egyntt"ZUlŻ. évben - négy hónapraszánlí:nĺa - 1,016":
e Ft-tal+ cafetęria 46,8 e Ft-tal kiegészíti.

claHl3. Dirĺk és YáIlalkozási Központ feladatellátźsźúloz szĺikséges vezetóibéÍt20|2.
szeptembeľ 1.jétől bruttó 190 e Ft-tal megemeli, melynek többlet költsége jrĺľulékaival
egyĹitt ebben a költségvetési évben - négy hónapra szélmítva - 965,2 eFt.

2. felkéri a JKH NKft-t a 20|2. októbeľ 3-i önkoľmányzati rendezvény szeľvezésére és
lebonyolításźlra, arcnďezvény összköltségéľe bruttó 980,0 e Ft-ot biaosít.
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3. a.l az I-2. pontban foglalt tĺibblet költség ĺĺsszege 2012. évten 3,77u0 e Ft. fedezetének
biĺosítása érdekében az onkormányzat II404 cím bevételi intézrnényi mfüödési bevétęli
e|őirźnyzatźLt 4.787 ,9 ę Ft-tal megemeli, a |1404 cím kiadás dologi ezen belĹil az áfa
befizetés e|őirtnyzatát 1.0|7,9 e Ft-tal megemeli.

b.tazonkoľmanyzata|1805címkiadásrnűködésicélraátadottpélueszkoz
á||arnhźztartáson kíviilľe e|óirtnyzatát3.770,0 e Ft-talmegemeli az I-2. pontban foglalt
kiadások támogatása címón.

c./ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő rnódosításánźi
a határozatban fo glaltakat vegye figyelembe.

d./ felkéľi a polgáľmesteľt, valamint a Józsefuiíľosi Kcizösségi Hazak NonproÍit Kft.
ügyvezetőjét, hogy vizsgáIjafelül, hogy a Kft. saját bevételeit ajĺivőben milyen módon
tudná megemeli, a kiadásait milyen módon tudná csökkenteni, annak érdekében, hogy a
hatáĺozatbaĺtaľtós mfüödési kcitelezettségvállalás költségvetési fedezete ĺinkoľmĺĺnyzati
foľrás igénybevétele nélkül biztosítható legyen.

e./ amennyiben a d./ pontban foglaltak alapjáĺa taľtós kö'telezettségvállalás költségvetési
feđęzete nemrea|izáIődhat, abban az esetben a tartós kĺĺtelezeffségváI|alás fedezetéi| az
önkoľmányzati adóbevételt jelöli meg.

4. felkéri a Józsefuĺĺrosi K<izclss égi*azakNonprof,rt Kft. ügyve zetőjét atźtmogatási szeľződés
ęlőkészítésére, valamint a polgĺĺľmesteľt a szerződés a|áításźlra,

5. aKépviselő-testület 271I2O12.(VII. 19) szźtmtlhatározatáĺak3.pontjábanfoglalt a|apítő
okirat módosítasának f0|2. szeptember l-joi hataridejét meghosszabbítja oly módon, hogy
felkéri azugyvezetőt a Hl3. Difü és Yá||a|kozási Központ műkticltetéséľe átadott
feladatkörének módositotthataiđejére készítse e| az a|apítő okirat módosítast.

Felelős: 1-5. pont esetén polgĺírmester
3.d/., 4. pont esetén Józsefraľosi K<jzösségiHazakNonprofit Kft. tigyvezetóje

Hatĺĺĺidő: |-2. pont, 3.a/, 3.blpont esetén zllz.szeptembeľ 1.

3.cl,3.dl,3.e/ pont esetén legkésőbb 2012. decembeľ 3t.ig
4. pont esetén 2012. szeptembeľ 8.

5. pont esetén a H13. Diak és Yá|Ia|kozási Központ mfüĺidtetési feladatainak
átaďáLsźLt követően

Kft. tájékoztatása alapján: a határozatban
'fĺlglaltak. végrehajtásľa keľĺĺltek. Az onkormányzat és a Kft;."iriizĺitti támogatási
szerződés 3. számú módosítása20|2. novembeľ 13.án aláírásra keľült.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tá!ékoztatása alapján: a felek között
a tálmogatási szerződés aláíľásľa keľüIt.

A Pénzüevi Üwosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testíi|et 286|2012. (vilI.29.)
számrĺ hatátozatában foglalt kiiltségvetési módosítások a kiiltségvetés módosításáľól
szőIrő 48 ĺ 20|2. QX.z 4.) ii nko rm á ny zati ren d el etb en vé gľeh aj tá sľa keľůi ltek
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Európa Belvdrosa Program / Iavaslat fedezet biztosí,tđsúra könywizsgdhíi jelentés
készí,tésére
298ĺ2012. (Ix.20.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. az Európa Belvárosa Program KMoP-5.2.2lb-2f-2009-0004 ptojektzátásához
sztikséges könywizsgálói jelentés elkészítésére bruttó 1 143 000 forint fedezetet biĺosít.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2012. szeptember 20.

2. az |. pontban meghatározott költség kĺiltségvetési fedezetének biztosítása érdekében az
onkormanyzatkiadźls 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalék e|őfuźnyzatćn
belül a működési általános taľtalék eloiráĺyzatát I.|43,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi e|őirźnyzatát,ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgáľmester
tIatĺĺľidő: 2012. szeptembeľ 20.

3. felkéri a polgáľ'mestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításanál a
hatát ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe

Felelős: polgármester
Hatáľidő: legkésőbb 2012. ĺ|ecembeľ 3ĺ..

4. felkéľi Rév8 Zľt-t, hogy azEurőp,aBelvárosa Program _ KMOP-5 .2.2ĺb-2f-2X09-0004 _
projektzátásához sztikséges könywizsgálói jelentés elkészítésére folytasson le beszerzési
eljárást és az eljárás során beérkezett ajanlatok alapján tegyen javaslatot a

. Városgazdźúkodési és PénzĹigyi Bizottságnak a nyeľtes kĺinywizsgáló kiválasztására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. októbeľ 20.

A' Rév9 Zrt. tájékoztatálsa alapján: A beszeľzési eljáľás lefolytatásľa keľült, a nyeľtes
ajánlattevővel a Kasnyĺk és Tsa. ktinywĺzsgáló céggel a inegbízálsi szerződés 2012.
december 13.án a|áírásra került.

.A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ tjgyosztály tájékoztatása alapjánz a batározat
szeľinti beszerzési eljáľás lefolytatását követően a Kasnyik és Táľsa kiinywizsgáló
céggel a megbizálsĺ szerződés aláíľásľa került.

A Pénzüeyĺ Ügvosztály tájékoztatása atapján: a Képviselő.testül et 298t20I2. (IX.20.)
számú határozatálban foglalt ktĺltségvetés módosításáú éľintő rendelkezés a költségvetés
módosításárő| szőlő a 73ĺ2012. (xII.21.) tinkormányzatĺ rendeletben végrehajtásľa
került.

Javas lat díjmentes parkolús ra j o gos ult inté zmények kö réne k bőví'tés ére

302t20r2. (rx.20.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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1.) felkéri a polgáľmestert a bĺilcsődék, óvodák, általános iskolák és többcélú oktatási
intézmények vezetőivel t<iľténő kapcsolatfelvételľe a díjťĺzetés nélkiili parkolást
binosító rendszer időbeli bővítése céljából

2.) felkéri a polgármesteľt, hogy a Képviselő-testtilet 20|2. november havi második
ülésére terjessze e|i5 a ďíjfizetés nélkĹili paľkolásra vonatkozó j avaslatát

Felelős: polgĺírrrresteľ, Józsefurírosi Közteľiilet-felĹigye|et ígazgatőja
Hatráľidő: a Képviselő-testület november havi második ülése

A Vawongazdálkodási és Üzemeltetési Üwosztály tájékoztatása a Képviselő-testütet a
6512012. (KI.13.) önkoľmányzati ľendeletével módosította a Jőnsefuáľos Közigazgatási
terĺiletén a jáľművel ttirténő váľakozás kiegészítő, helyi szabályozásáről szóló 2612010.
(vI. 1 8.) tĺnkoľmányzati r end|eletét.

Javaslat népkonyhaí étkeztetés biztosí.tlźs úra

311t20r2. (rX.20.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz tartoző nyitva á||ő

helyiségként 1086 Budapest; Magdolna u. 43. szźtm alatti helyiségben mfüödő
népkonyha adagszźtméúz}I3. évben napi 300 adagszálmľő|3}D adagszźtmra emeli'

2. az |, pontbtm megjelölt feladatra előzetes kĺjtelezettséget vállal az Önkoľmźnyzat
20|3. évi kĺiltségvetésének terhére 27.500.000,- Ft ĺisszegben.

3.''felkéri a Yźľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ágot a népkonyhai étkeztetésre
vonatkozó beszerzési eljĺáľás lefolytatására.
Az aján|attételi felhív ás tarta|mazza:
- szeruőďés típusa: vźl|IaIkozási szeruődés,

szeruődés tárgy a.. népkonyhai étkeztetés sza|gźtItatás ellátása Józsefu aľosban, 3 20
ađag egyszeľi meleg éte|l nap biaosítiásą

- a szetződés hatĺározott iđatartarlű 20|3. januaľ 01. napjátóI f0|3. december 31.
napjźlig, felmondási idő maximum 3 hónap,

- az étel kiszállításanak módja: badellás-leplombált,
- a napi egyszeri egy tá| meleg étel biztosításanak költsége 2013. évben maximum

nettó 21.500.000,- Ft

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költségvetés tervezése soriĺn vegye figyelembe .: '. r '.

Felelős: |-2.; 4.pontok esetében: polgáľmesteľ
3. pont esetében: Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatáńdő: 1-2. pont esetében: 20|2. szeptember 20.
3. pont esetében: a Yárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság beszerzési eljĺáľás

eredményét megállapító ülése, legkésőbb f0I2. novembeľ 30.
4, pont esetében:. az önkormlĺnyzat}D|3. évi költségvetésének tervezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolatĺ Iľoda táfiékoztatása alapján: a
Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Blrottság 147312012. (xII.05.) számű batározatáłban a
beszerzési eljáľás eľedményót megállapította, a vállalkozásĺ szerződés a nyeľtes
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ajánlattevől a Pensió 17 Kft.vel a vá.Jlra|kozási szerződés 20t2. decembeľ 17-én aláíľásľa
keľiilt, m ely alapj án 2013. j anuá r l.j étől a szo|gźitatást bĺztosítj a.

A Pénzĺĺevi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 311t2012.(Ix.20.)
számű hatńrozatátban fogtraltakat az iig,osztáiy a zal3. évĺ kiiltségvetós tervezésekoľ
Íigyelembe veszi.

Javaslat a lĺöutevelěsi itttézmények úllanú ótvételével kapcsolatos előzetes ĺIijníés
meghozataldra

3r3t20r2. (rx.20.)
A Képviselő-testtilet rigy dönt, hogy:

|. a ĺemzeti kĺjznevelésről sző|o 2011. évi CXC. tĺirvény 97.s Q4) bekezdése alapjĺĺn nem
kéľelmezi a Budapest Józsefuiĺrosi onkormányzat illetékességi teľületén lévő' saját
tulajdonában á1ló valamennyi köznevelési intézmény mfüödtetési kĺitelezettség alóli
mentesítését a következő naptźri évben kezdőđő tanévtől.

Felelős: polgármester
Hatlíľidő: 2012. szeptember 20.

2. az ĺntézményvezetők, oktatási szakembeľek és szükség esetén az államĺ
intézményfenntaľtó intézet bevonásával készůiljön javaslatcsomag arról, hogy a
2012. évben a Jőzsefvárosi onkormányzat által fenntartott oktatási ĺntézményekben
hogyan bĺztosíthatóak azok a 20|2-ben nyújtott oktatásĺ ttibbletszolgáItatások,
amelyekaz államosítás kiivetkeztében elvesznek, elveszhetnek (így pélđául a sajátos
nevelési igényű (sNI) tanulók oktatása, vary a pedagógiai asszisztens szolgáltatás).

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : a 2013 -as költségvetési koncepció elkészítése

A HumánszolgáItatási ÜgvosztáIv táfiékoztatása alapj án :

1. pont esetében: Továbbĺ intézkedést nem ĺgényel.
2. pont esetében: Tájékoztatő készült ,,Tájékoztatő az oktatási intézményekben
biztosított szo|gáJtatásokľól'' címmel a Képvĺselő.testĺilet 2012. decembeľ 6.i üléséľe.

Javaslat a jdrósi ľenďszer kialakítlźslźval kapcsolatos döntések meghozataldra

34s12012. (X.18.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
:1.. . elfogadja az ÓnkonnźnyzaĹ.'és Budapest Fővaľos Kornrĺíĺryhivata\a kĹĺzĺitt a V.Iľ.
keľületi hivatal kialakításahoz szükséges' a jarási (fővárosi kertileti) hivatalokľól szóló
2|812012. (Vn.13.) Koľm. rendelet 2. melléklete ťlgyelembevételével elkészített
megállapodás teruezet fő taľtalmi elemeit - ahatźrozatZ. pont1ában foglaltakĺa is figyelemmel
-, mindazon vagyon és vagyoni éľtékű joganak Magyar Allam ingyenes hasznźůatba adása
érdekében, amelyek a jogszabáIy á|ta| meghatźtrozott, átvételre kerülő źilanigazgatási
feladatok el|átását biaosítjĺĺk és felhatalmazza a polgĺĺľmesteľt, hogy a Budapest Főviíľos
KoľmĺĺnyhivataléxaI törtéĺo egyeztetést követően 20|2, októbeľ 30. napjáig a megállapodás
és mellékleteinek végleges tarta|mát összeállítsa és a megállapodást, valamint a
megállapodásbanmegfogalmazottnyi|atkozatokata|áiýa,

Felelős : polgiĺľmesteľ
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Hataridő: 20|2. október 30.

f. A hatźrozat 1. pontja szeńnti megállapodás a|apjźn a VIII. kerĹileti hivatal
mfüödésének biztosítása érdekében Budapest Fővaros Koľmrĺnyhivatala részére 2013. január
01. napjától ingyenes hasznźiatba átadja az onkoľmtnyzat kizarólagos tulajdonában Iévó, az
átvételre keľĹilő źĺIlamigazgatási feladatok ellátásáůloz szĺikséges ingó vagyont' valamint
alábbi ingatlanokat, ingatlanĺészeket, gépj áľművet:
a) 35232l0lV20,35232l0lNf6he|yrajzi számű, Bp., VilI. Baross u. 59. sz. a|atti263 m,
és 184 m2 alapterületű ingatlant,
b) 3568210lN17'3568210lNI8,3568210lN|9,3568210lN20he|yrajzi számű, Bp., VIII.
Práter u. f2. sz. alatti I72 mf ,24 |1ł,33 Írŕ, 167 m2 alapterülettĺ ingatlant'
c) 34944l0lV6 helytajzi szźtmís, Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 66,f5 m, alapteľĹiletiĺ
ingatlanľészt,
d) LCT-400 forgalmi rendszámú Foľd Transit Tourneo Connecttípusú gépjáľmű.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: z}|3.januĺír 0 1.

3. a) a Polgáľmesteľi Hivatal 230 fos - 2 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fő
pľémiumévek pľogramban foglalkoztatottak, valamint a tarsadalmi megbízatás,(s

alpolgármester nélküli - engedélyezett Létszámát a járasi rendszer kialakítása miatt átadásia
keľülő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely biztositása érdekében 2012. november 01

napjával 18 álláshellyel megeme|i, ezźita| a Hivatal engedé|yezęttlétszźtmát20|2. novembeľ
0l. napjával 248 főbenhatáĺozzameg, melyhez 5.486,4 e Ft.ot biztosít,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. november 01.

b) a jelen hatźrozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betdltéSét zźro|ja,

Felelős: polgáľrnesteľ
Hatĺáľidő: 201-f. november 01.

c) a Polgármesteri Hivatal - 2 fő tisztségviselővel egytitt, a 2 fő prémiumévek
programban foglalkoztatottak, valamint a táľsadalmi megbizatástl alpolgáľmester nélküli -
engedé|y ezett létszźmát 20 l 3 . j anulír 0 1 . napj ával 1 70 fbben határ ozza meg,

Felelős: polgáľmester
Hatánđő: 20|3.januĺĺľ 0 1 .

d) felkéri a polgármesteľt, hogy az źtadandő létszźmszrímának meghatátozásatérgyábaĺ
folytasson egyeztetést a Kormanyhivata|lal'

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnđő: 201f . októbeľ 30.

4. a) Polgáľmesteri Hivatal részére 1 db gépjáľmű bęszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|2. december 31.

b) a Polgáľmesteri Hivataltészéte bútorok beszerzéséľe bruttó 7.000,0 e Ft-ot biaosít.
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Felelős: jegyzó
Határidő: 20|2. december 31.

c) a Bp., V[I. Pĺáter'v 22. sz. a|attí 35682l0lNI7, 35682l0lN|8, 35682l0lNl9,
3568210lN20 helyľajzi szálmt ingatlan fblújítlási munkálatainak elvégzéséľe bruttó 6.000,0 e
Ft összegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.

d) A Bp., Vm. Víg u. 32. sz. a|atti 34g44l0lVi'-l4., 349441011_ 16 he|yrajzi számil
ingatlanok felújításĺáĺa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a munkálatok
lebonyolításáľa, azza|, hogy az tnkormányzattal kótött megbízási szerzőďés szerinti
bonyolítási díj fizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem a|ka|mazza.

Felelős : polgĺĺľmesteľ, Kisfalu Kft . ügyve zetője
Hataľidő: 20|2. novembeľ 30.

5. ahatźnozat 3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fedezetére:
a) az onkormźnyzatbevételi közhatalmi bevételek _ építményadó _ előirźnyzatát 5.486,4
e Ft-tal megemeli, ezze| egyiđejtĺleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz
źú|amhánartáson belülre, ezen belül saját kĺiltségvetési szervek feltigyeleti mfüödési
támogatása előirźnyzatź.ŕ ugyanezen ĺĺsszeggel megemeli a Polgáľmesteri Hivatal tźtmogatása
címen.
b) a Polgiíľmesteri Hivatal 12000 cím bevételi tÍmogatások saját költségvetési szervek
mfü<ldési felügyeleti szervi tĺímogatása e|őfuźnyzattLt 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás |2202 cim
ľendszeres személyi juttatás e|óirźmyzatát ,4.320,0 e Ft-tal, a szociális hozzájźm|ás
előirtnyzatát I.166,4 e Ft-tal megerneli létszźĺm bővítés cínlen, és ezze| egyidejűleg ezen
e|óirźnyzatokatzźrolja
c) az onkormĺĺnyzat kiadás 11107.01 .cím műkĺjdési cél és általános taľtalék
e|őirényzatan beltil az źita\źnos taľtalék e|oirányzatát 17.500,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfü<idésre átadott pélueszkoz áIlaľr'házrartáson beliilľe,
ezen belül saját kcĺltségvetési szervek feliigyeleti mfüödési tźnnogatása e|łĺitányzatát 7 .000,0 e
Ft-tal, .az egyéb fetha|mozási kiadáson belül a saját kciltségvetési szervek felügyeleti
tiĺmogatás elłĺirényzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.
d) a Polgĺĺľmesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek
működési felügyeleti szervi tźlmogatása e|őirźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás I220I-0|
cím dologi elłlirźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli bútoľ beszetzés címen.
e) a Polgáľmesteń Hivata| |2000 cím bevéte|i támogatźlsok saját költségvetési szeľvek
felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása e|őitźnyzatát 10.500,0 e Ft-tal, és a
kiadás 1220|-01- cím beľuhĺázások előirányzatát4.5O0,0 e Fttal gépjrĺľmű vásĺárlás címen, és a
felújítások. e|óirźnyzatát 6.000 e Ft-tal Práteľ u.22. felújítás címen megemeli. / ' ' .

Đ A Bp., Vn. Víg l. 32. sz. a|atti 34944l0lNl-l4., 3494410lł 16 he|yajzi szémtl
ingatlanok felújításaľa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a I|602 cím kaľbantartźs e|łĺirányzatźra.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺĺridő: 2012. október 18.

6. 2 fő kozszolgálati jogviszonyának megszüntetéséľe az óket megillető jáľandóságokĺa
összesen 3.284'0 ezer Ft, valamint 887,0 ezet Ft jáľulék fedezetet bizosít a Polgármesteri
Hivatal béľmegtakarítása terhére. A Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás
e|íĺirźnyzatĺán belül akóztisztviselők rendszeľes személyi illetmények e|óirźnyzatát 3.284,0 e



Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a felmentés, végkielégítés előiranyzatéú ugyan ezen
összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|2. október 18.

7. A 34944101N1, 34944101N2, 34944101N3, 34944101N4, 34944101N6 helyrajzi
számí, teľmészętben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti 1082 m. alaptertiletiĺ ingatlant a
Polgáľmesteri Hivatal telephelyének (irattat céLjábő|) kijelöli' a hatźlrozat 2. c) pontjában
foglaltak fi gyelembevételével.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . ügyve zetoje
Határidő: f0I2. októbeľ 30.

8. felkéri a Rév8 Zrt-t, va|aĺrtint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Pľáter u. 22. sz. a|atti
ingatlanźńadására,af ogyasńźtsméľőkźúitásźra.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 20|2. október 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti helyiség ź"/tadźsźra, a
fo gyasztásm ér ők źtir ásźr a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatáĺidő: 20|2. október 25.

10. felkéľi a polgáľmesteľt, hory a 2012. decembeľi első rendes képvĺselő.testületi
ĺilésľe készítsen beszámolót'a Budapest F'őváros Kormányhĺvatalával a VIII. keľületĺ
hĺvatal kialakítás a tárgľ á,ň,an megktittitt megállapod ás tartalmáľól.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő : 20 12. decemberi első képviselő-testĺileti tilés

A Jewzői Kabinet táfiékoztatása alapjánz az ingóságok és peľes üryek átadás.átvétele
még nem teljes ktiríĺen ttirtént meg' a Képvĺselő.testület 2013. februáľ másodĺk ľendes
ĺilésľe készĺĺl előterjesztés a beszámolóľa vonatkozóan.

A Pénzügyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůĺlet 298t2012. (Ix.20)
szálmű határozatálnak 5.6.pontja kiiltségvetés módosítását érinti, melyek a ktĺltségvetés
módosításáľól szőilő 7312012. (xII.21.) iinkoľmányzati rendeletben végrehajtásľa
keľültek.

Javaslat az előadó-míÍvészetí szervezetek tdmogatúsdról és sajdtos foglalkoztatósí
szabúlyairól suíló 2008. évi XCIX. tiirvény alapjún a Bdrka Jóaefvúrosi Színhdzi- és
Kultuľúlis NonproJit Kft. alapító o kíratónak módosítós dra

3s2t2012. (X.18.)

A Képviselő-testiilet, mint a Bárka Józsefuáľosí Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. elfogadja az Alapitó okiľat 1l(3) pontja módosítását azalabbi tartalommal:



,,Az tigyvezető személyének megvźtIasztásźlhoz kotelező pá|yźzat kiírása. Az a|apítő a
páIyázatokat aMagyar Színházi Tarsaság, a MASZK oľszágos Szinészegyestilet (vagy azok
jogutódszeľvezetei) szakvéleményével kiegészítve és azok javaslata a|apjánbfuźijaeI.,,

2. az |: pont a|apjźtn. felkéri a polgĺíľmesteľt és az igyvezetőt a Báľka Józsefuaľosi Színhazi-
és Kulturális Nonprofit Kft-t érintő cégjogi módosítások elkészítésére és a|áírására.

Felelős: 1. pont esetén: polgármester
2. poĺt esetén: polgĺĺrmester, ügyvezető

Hataľidő: 1. pont esetén 20|2. október 18.

' ,2. poĺt esetén a dokumentumok a|álírásźraz}|z. oktőbet 26.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgvosztáIv tájékoztatása alapjánl az alapító
okĺľat cégiogĺ módosítása folyamatban van.

ravaslat a Buď.apest WII. keľiiletben közösségi keľtek létesítésére iłľes ijnkormúnyzati
tulajdonú telkeken

3s3t2012.(X.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a közĺisségi keľtek létesítését és közösség megszervezését Jőzsefuĺĺľosban.

2. felkéri aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy az I. pont szeľinti helyszínek
kij elölésére tegyen j avaslatot.

3. Í.etkéľi ą'.po1gármestert, hogy az 1. pont szeľinti feladatok megvalósítása éľdekében
folýasson egyeztetéseket a hasonló pľogľamot megvalósító civil és nem civil
szervezetekkel _ kiilĺinösen a közösségi kertek źúadása, kialakítása, működtetése'
ľészletes költségvetés kidolgozasatargyźhan - melyek eredményérol a2. pontban foglalt
helyszínek ismeľetében készítsen előtefiesztést a Képviselő-testĹilet 2012. decembeľ havi
utolsó üléséľe.

Felelős: l., 3. pont esetén polgáľmesteľ
2. pont esetén a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatĺĺľidő: 1. pont esetén 2012. október 18.
2. pont esetén a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2012. november havi
utolsó ülése
3. pont esetén a Képviselő-testĺilet 2012. december havi utolsó. ülése

A Kĺsfalu Jĺízsefváľosi Vawoneazdálkodó Kft. tőfiékoztatása alapján: a kiiztisségĺ keľtek
címlĺstája 2012. 1t.1.6.őn átadásľa keľült a Varyongazdátkodási és Üzemeltetési
Uryosztályra, majd 2012. novembeľ 23.án továbbĺ címekkel kiegészítésľe került. A
továbbiakban a Polgármesteľĺ Hivatal Varyongazdá.Jrkodási és tizemeltetési Üryosztálya
látja el a köziisségi keľtekkel kapcsolatos feladate|látást. Az Üryosztá./ry a 2013. évi
köItségvetésľőI szóló ľendelet elfogadását és hatályba lépését ktivetően készít képviselő.
testületĺ előteľjesztést.

Javaslat a Budapest WII., Súrkúny u 5. szám alatti telekíngatlan hasznosítlźsdra



356t2012. (X.18.)
A Képviselő-tęstiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület Sfukany u. 5. szźlm alatti 36002llrsz-il telekingatlant lakossági
szelektív hulladékudvaľ ktjzfeladat e|Iátásźnak céljából, ingyenesen a Budapest Fővaľos .

onkoľmanyzathasznźiatźbaadja,határozatlaĺidőre, 90. napos felmondási idővel.

2. a határozat 1. pontja a|apján elfogadja az előterjesĺés 2. mellék]etét képezó
megállapodás taľtalmi elemeit és felkéri a polgármesteľt annak a|źiräsära.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1. pont esetén 20|2. október l8.

2. pont esetén a megállapodásnak Budapest Fővláros onkoľmányzata źůtaI tĺĺľtént
a|źńr ásźft követően azonna|

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a
megállapodás aláíľás céljából továbbításľa keľült a FőváľosÍ Onkoľmányzat részére. A
Fővárosi onkormányzat Gazdaságĺ Bizottságának diintése szükséges annak
elfogadásához, ezért az onkormányzat rendelkezéséľe jelenleg még nem áll

' ľendelkezésľe az a|áírt megállapodás.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a teljes iľatanyag átadńsra keľiilt a Polgármesteľi
Hivatal Varyongazdátkodási és Üzemeltetési Üryosztályára intézkedés éľdekében. A
továbbĺakb an az Üryosztály felelős a megállapodás aláíľásáért.

A ůízsefvdrosi Közteriilet-feliigłelet 2012. évi kiiltségvetésének mlídosítdsa

359ĺ2012. (x.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. jóvahagyja, hogy a Közteľůilet-felügyelet totálkáros gépjármű pótlásanak céljából l db
kis haszongépjármiĺvetszerezzen be maximum 3.800,0 e Ft bruttó összegben.

z. az l. pontban foglalt beszerzés fedezetétil az źůta|źnos mfüödési taľtalékot jelöli meg,

és ennek érdekében.az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általrĺnos
tarta|ékon beltil az źůta|étnos tartalék előirźnyzatát 3.800,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás 1ll08-02 cím egyéb felha|mozási kiadáson beliil a saját
költségvetési szervek felügyeleti támogatása e|oirźnyzatát, lgyan ezen ĺisszeggel
megemeli.

3. a Kĺizteľület-felügyelet 30103 cím kiadás fe|halmozási előiľĺĺnyzatát 3.800. e Ft-tď és

ezze| egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek felhalmozási,
.felújítísi.fetügyeleti szervi tánrogatás eLíSfuányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli. .I i. ''': . '::

4. a káľľendezésből teljesĺilő összeget a Kiizterület-felüryelet ktiteles az
o n ko ľm ány zat számllájár a b efwetni.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet k<ivetkező módosításĺĺnál vegye figyelembe.

Felelős: l pont esetén polgĺĺrmester, Biál Csaba intézsnényvezeto
2, pont esetén polgármesteľ

Hatráľidő: 1.-3 pont esetén 20|2. október l8.
4. pont a bevétel teljesítését kĺivető 3 munkanap
5. pont esetén aköltségvetés kö'vetkező módosítása, legkésobb20|2. december 31.



A Pénziigvi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület a 359t2012. (x.18.)
számú határozatálban foglalt ktiltségvetés módosítást éľintő rendelkezések a ktiltségvetés
módosításáróI szóló Tlzan. (xII.21.) iinkoľmányzatĺ ľendeletben végľehajtásra
keľiiltek

A Józsefváľosi Közteľület.felüevelet táljékoztatátsa alapján z A 2012. évi kiiltségvetés
mródosítása megtiirtént. A káľľendezésből teljesiilt tisszeget a biztosító káľľendezését
kiivetően a Jőzsefválľosi Ktizteľület.felügye|et az Onkormányzat részére átutalta.

Javaslat a WII. kerĺilet Jlíaefvdros teriiletén lévő egles lĺ',í'v furiłletek lÍtvételével
kapcsolatos íntézkedések előkészítésére

361t2012. (X.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ingyenes vagyonátruhazási kérelmet nýjt az MNV Zrt. fe|é rekĺeációs feladatok ellátása
céljából, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások; a
helyi k<izművelődési tevékenységtźmogatása, a kulturális örökség helyi védelme; keľületí
spoľt és szabadidőspoľt tamogatása, ifiúsági tigyek megvalósítása céljábó| a 2013. januar
I-jénhatá|yba lépő Magyarországhe|yí önlĺormányzatairő| sző|ő 20|l. évi CL)ooilX.
tĺirvény 23. $ (5) bekezđés 9., |3 ., |7 . pontjában foglaltak a|apján az a|ábbi ingatlanokra:

2. ingyenes vagyonátruhánási kére|met nyújt be az MNV ZÍt. fe|é szociális, gyeľmekjóléti
és gyeľmekvédelmi szo|gá|tatások és ellátások; a teľületén hajléktalannává|t személyek
ellátásánalĺ és rehabilitaciójának,' valamint a hajléktalanná válás megelőzésének
biztosítása feladatok megvalósítasa céljából a 20|3. januar l-jén hatćůyba |épő
Magyarország he|yi cinkormányzatakő| szőIő 2011. évi CL)o(xx. t<irvény 23. $ (5)
bekezdé s I I ., l 2, pontj ában fo glaltak a|apj źn az a|ábbi ingatlanokľa:

3 . ahatźltozat l . és 2. pontja a|apján vá||a\ja

a tulajdonba adás érdekében felmerülő kĺiltségek megtérítését,

- védettség fennállása esetén annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó
kötelezettségeket.

Felelős: polgĺĺľmester

Hataridő: a tvĺÁv Zrt. és aMagyar Ámm kĺjzötti teljes ingatlanvagyon renďezésétkĺivetően

HRSZ Telekméľet Tulaidonos Jellemző teľĺilethas znáÄat

38818/30 96ts Iv IAv ZÍt Allomás épiilet telke

388 r 8/43 39190 Magyaľ Allam Vasúti sínpályfü

38818/42 144218 vĺĺv zrt Vasúti pá|y źlk, gar źnsok

388 I 8/35 43877 vĺĺv zrt J őzsefv źrosi ftínai) oiac

HRSZ
Telekméľet

(m2)

Tulajdonos
(tulajdoni
hánvad) Jellemző terĺileth asz náiat

32848/s t4593

vĺÁv ZÍt. (3944
/r4s93)

Magyaľ Posta Rt.
(10649/t4593\ Piac' Magyaľ Posta



tájékoztatás a alapj án :

a Magyaľ mvasutak Zrt. tájékoztatást kĺildtitt' miszerint intézkedési ütemteľvet
kĺůĺrítéséľől és annak gazdaságikészítenek a

hatásaĺról.
Józsefváľosi Pályaudvaľ teľůiletének

Iav as lat fe lle b b ezé s és mé ltúny o s s lźg i ké r e lem e l bír ó lús dr a

371t2012. (Xr.08.)
1. A Képviselő-testiilet másodfolai jogkörében e\jźrvaúgy dĺint, hogy azelső fokú határozatot
az a|ttbbi ügyszámon helyb en hagyj a:

04-87r8/312012.

2. A Képviselő-testĹilet méltányossági jogkörében eljarva úgy dönt, hogy az első fokú
határozatotazalábbĺügyszámonmegváItonatjaolymódon,hogy

04-11295ĺ4120|2. tigyében a megtéľítési kötelezettségének 50 %o-át eLeĺgedi, és a
fennmaradő részĺe 20 havi rész|etťlzetést engedélyez.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|2. november 08,

A Humánszoleáltatási Üwosztály Családtánoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
másodfokr'ĺ jogkörében eljáľó Képvĺselő.testület által meghozott diĺntés alapján a
fellebbezés és méltányossági kéľelem tekintetében hozott határozatok aláíľásľa és az
ůiryfelek részére ktizlésre kerĺiltek.

Javaslat u Mogłoród belterĺilet 1590/36 hrsz-lű és I590/84 hrsz-li telekingatlanok
értékesí.téséľe vonatkoaí lleszerzési eljórds lefolytatdsdnak megíndíttístthoz szĺikséges
költs é gvetés í feďezet b iztosí,ttÍs dra

372t2012. (xr.08.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a

1. a Mogyoľód |590136hltsz. a|aÍt felvett, teľmészetben Mogyoľóa, ĺľpaa vezét út 3. és a
. Mogyoród |590184lrsz. alatt felvett, teľmészetben Mogyoľód, Arpád vezér {lt 53. szźlm

alatt talá|ható telkek éľtékesítése érdekében lefolytatandő beszerzési eljárás feđezetéte a
11107-01 cím mfüödési cél és áltďános tartalék eloirźnyzat terhére 531.000,- Ft összeget
bizosít.

2. az 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás l1l07-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon belül az általanos taľtalék e|őkźnyzatźlt 53I,0 e Ft-tal csökkenti és

ezze| egyidejűleg a kiadás ||602 cím dologi elóirźnyzatát _ telekéľtékesítés kozvetitoi
đíja_ ugyan ezen ĺisszeggel megemeli a mogyoródi telkek éľtékesítése miatt.

3. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy az onkormźnyzat2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
következő móđosítasanál j elen határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgĺĺľmester, Kisfalu Kft .

Hataridő: |.,2. pont:2012. november 8.
3. pont: a20|2. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, legkésőbb
20|Z.đecember 31.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján z abeszerzésĺ eljáľás ajánlattételi fcthívása elkészĺilt,
a Polgáľmesteľĺ Hivatal ľészéľe megkĺildésľe keľĺilt. A beszerzési eljárás a tájékoztatól
iisszeállításának időpontjáĺg még nem záľult le.
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A Pénzüevi Ügyosztálv tárjékoztatása alapján: a Kópviselő-testůi|et 372t2012. (xI.18.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosÍtása a költségvetésľől
szólĺí a 7312012. (xII.21.) iinkoľmányzatĺ ľendeletben végrehajtásľa keľült.

Javaslat a Józs efvórasí Galéria felújítdśdra

373t2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testület úgy đtilrt, lrogy

1. a Józsefuiírosi Galéria frĺtés korszenĺsítési munkálatainak elvégzését, valamint az ahlhoz
kapcsolódó helyreállítási munkálatok elvégzését támogatj a, és a felújításhoz 24.877,5 eFt
összegben fedezetet biztosít a műszaki ellenőri feladatok dijazásźtva| egyutt.

2. felkéri a Yáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot az 1. pontban foglalt felújításľa
vonatkozó kozb eszer zési l efo lytat ásźn a.

3. felkéľi a Kisfalu Kft-t az l. pontban foglalt felújítás bonyolításara és műszaki ellenőri
feladatok ęllátásáÍa' az onkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló érvényes
Megbízási szerzíĺdésben foglaltak alapjálr, 952,5 e Ft-os dijazással.

4. az onkoľmlínyzatbevételi 11108-01 cím közhatalmi mfütidési bevételek előirányzatźn
bęlül az építményadó bevételi e|óitźnyzatźLt 24.877,5 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás 1160l cím felújítási e|őirányzatát,ugyanezen cisszeggel megemeli.

5. hozzźĄárul allhoz, hogy a korszeľűsítési munkálatok elvégzését követően Józsefuaľosi
Galéria és Rendezvényközpont elnevezésse| az a|ábbi funkciókat lássa el:

az onkorm ényzatprotokollaľis ľendezvényeinek szer,ĺezése,

a sajźt épületében megvalósuló programok szervezése, alrihez a korszenĺsítési
munkálatok elvégzése sorĺĺn kialakított kávéző és tizlet is kapcsolódik,

- a közmĺivelődési feladatok elvégzése, kulturális pľogľamok szervezése, íIletve az
ezekben való egyĹittmfüĺidés,

- infoľmációs iroda fenntaľtása.

Felelős: 1 ., 3., 4., 5. pont esetén polgármester

f . pontesetén aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

Határidő: 20|2. novembeľ 08.

A Pénzügyi tigyosztálv tá$ékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 373t2012. (xI.18.)
számú határozatában foglalt ktiltségvetés módosításńt érintő ľendelkezése a ktĺltségvetés
móđosításáról szóló 7312012. (xII.21.) iinkormányzati ľendeletben végľehajtásra keľĺĺlt.

A.Yaevonga"dátkí'd'fui Íjzemeltetésĺ tjgvos' tájékoztatása alapjáni a mĺĺszaki
tartalom pontosítása, és annak pénzüryi egĺeztetése a Józsefváľosi Kiiztĺsségi lJńzak
Nonpľofit Kft. és Kisfalu Kft. bevonásával folyamatban vannak.

A Józsefváľosi Köztisséeĺ Házak Nonpľofit Kft. táfiékoztatása alapján: A Galéľia zárását
ktivetően a Kisfalu Kft ľészéľe átadásľa keľültek a kulcsok, a felújítással kapcsolatos
ĺiryĺntézést a Kisfalu Kft. átvette.
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Javaslat a 20I2. jtúlius 2. napjdra kiírt ,,KSZ/2012 típusti, bérlakds pdlyózat eredményének
megúIIapítúsúra

374t2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 2012. július 2. napjára kiírt ,,Kszl20l2 típusu'' bérlakás pá|yázati eljrĺrást

eredménytelennek nyilvánítj a,

2. a ,,KSZl20l2 típusú'' bérlakás pá|yázat ismételten keľiiljön kiírásra, zárt borítékos
rendszerben, a pá|yźzati felhívás részletesebb kidolgozásźxa|,

3. a Képviselő-testtilet felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a ,,KsZl2012 típusú'' bérlakás
ptĺLyázat ismételt kiírására vonatkozóan tegye meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-
testület 2012. december 2. ľendes ülésére.

Felelős: polgármester' Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő: 1. pont: 2012. november 8.

2-3. pont: a Képviselő-testĺilet 2012. december második ülése

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a 464ĺ2012. (KI.19.) számú határozatban 2013.
januáľ |4..2013. febľuáľ 18. kiiztitt bérlakás.pń|yánat keľült kiíľásra.

Javaslat a 2012. szeptembeľ 3. napjdra kííľt ,,III/20I2 típusti,, bérlaktÍs pdlydzat
e r e dmé ny é n e k me g dl lapít lÍs áľ a

375ĺ2012. (xI.08.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
I. a 20|2. szeptember 3. napjára kiírt ,,Iw20I2 típusú'' béľlakás pźůyazati eljáľást
eredménytelennek nyilvánítj a,
2. a ,]w20|2 típusú'' bérlakás pá|yźzat ismételten keľĹiljön kiírásra, zźtt boľítékos

- ľendszerben, apźiyźzatifelhívás ľészletesebb kidolgozásáva|,

3. a Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az ,,IW20I2 típusú'' bérlakás páIyazat

ismételt kiírásaľa vonatkozóan tegye meg javaslaüĺt, legkésőbb a Képviselő-testii|et 20|2.

december 2. rendes Ĺilésére.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Hatáĺidő: 1. pont: 2012. november 8.

2-3.pont.. a Képviselő-testület 20|2. <ĺecember második tilése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján. az ,,IHJ2012 típusú'' bérlakás páiyázat ismételt
kiírásáľa az előterjesztés a Képvĺselő.testület 2012. decembeľ 19.i ĺiléséľe elkészült, a
Képvĺselő.testüIet a 463l2012.(KI.19.) számű dłintését meghozta, mely alapján a Kisfalu
Kft.2013. február 18. és 2013. máľcius 2ĺ.közőtt kiíľja azlfiűl Házasok részére béľlakás
pá|y.ánatát' 5 db béľlakást éľintően.

Javaslat pdlydzat benyĺłjtlźsdra a Golgota téri Szent Istvdn-i kettős keľeszt tárgłúban
376t2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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l. tészt vesz a Vizuális Múvészetek Kollégiuma á|ta| kiíĺt nyilt pźlyźľ;atoĺ, a Golgota téren
felállítandó Szent Istvan-i kettős keľeszttel.
Felelős: polgármesteľ
Hatźridő : 2012. november 08.

2. fe|kéri a polgiíľmesteľt a.pályázatkiďo|gozására maximum 6 000 000 Ft összkĺiltségig és
annak benyújtására.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|2. november 1 5.

3. az I. pont szerinti páIyázat érdekében bruttó l 800 000 Ft önrészt biztosít, melynek
fedezete az onkormźnyzatkiadás tI202 cím felhalmoztsae|(5kźnyzatán biztosított.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺľidő: f0|2. november 08.

4. a Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszttel kapcsolatos pályaművek
zsíinzésére bruttó 50 000 Ft tisszeget biaosít a Budapesti Töľténeti Múzeum részére.
Felelős: polgríľmester
Hatźndő: 2012. novembeľ 08.

5. apályźzat benyújtásáůlozszfüséges nevezési díjľa bruttó 12 000 Ft összeget biĺosít.
Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20t2. november 1 5.

6. a.l ahatźlrozat 4-5. pontjában foglaltak kĺiltségvetési fedezetének biztosítása éľdekében a:ź
onkormĺányzat kiadás 11202 cím felhalmozása e|őirźnyzatĺĺn beltil a kettős kereszt
felállítas e|őfuźnyzatot 62,0 e Ft-al csökkentési és ezze| egyidejűleg a kiadás II202 cim
dolo gi előirtny zatát megemeli.
Felelős: polgáľmester
Hatlíridő: 2012. november 08.

b./ felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításáb an a.l pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő. 2012. december 3l-ig.

7. a|73/2012. (V. |7.) számíhatźrozattnak 1. pontját aza|ábbiak szeľint módosítja:
,,a |24120|2. (\I.05.) sz. hatźrozatában elfogadott a Golgota téren felállítandó Szent István-i

kettős kereszt megvalósításaĺa irányuló meghívásos képzőművészeti pá|yázat
eredményének megál|apítása aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|2. november
1 4-i ülésén hozza meg.''
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2aI2. novembeľ 08.

8. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a pályźnat eredményéről készítsen tájékoztatőt a
Y fu o s gazđálkodási é s Pénzügy i Bizottsź.g r észér e.
Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: apéůyazat elbírálást követő Vĺĺľosgazdálkodási 0s ľ!nzĺię.1i Bizottság ülése

A Váľosfeilesztési és Főépítészi tieYosztálv táfiékoztatása alapján: a Nemzetĺ KultuľáIĺs
A|ap 2012. december 21-én kelt tájékoztatása alapján a 3974133 azonosító számú, ,, A
Budapest vlil. keľület Golgota téren felállítandó Szent István.i kettős kereszt
megvalósítńsára '' címíĺ páiyáuat megvalósítására a VizuálÍs Művészetek Kollégiuma
3.000.000 tr't támogatást ítélt meg.

A Pénzüwĺ Üevosztálv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testÍilet 376t2012. (xI.08.)
számú határozatálban foglalt kiiltségvetést mĺídosító ľendelkezések átvezetése a
ktiltségvetés mĺĺdosításáľól szóló 73ĺ2012. (xII.21.) łinkoľmányzati ľendeletben
végľehajtásľa keľĺilt.
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1,

Jóa efvdrosi p arko lús-gazddlko ďds i rendszer b ővítés e
377120ĺ2. (xI.08.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

Felhatalmazzaapo|gármestert' hogy folytasson tárgyalásokat a Fővaľosi Önkoľmányzattal
a Budapesti Közlekedési Kĺlzpont (BKK) iizemeltetésében álló fővríľosi tulajdonú
józsefuarosi paľkotóhelyek Ĺizemeltetésének átvételével kapcsolatosan, továbbá aPĺákőczi
téri ľrélygaľazs par.kolási díjának, kedvezrrrélryes lraszrálatárrďĺ taľgyában is.

Felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatérozat l. pontja szeľinti taľgyalások eredményéről
számoljon be a Képviselő-testĹilet20t2. decemberi első ľendes ülésére.

Kezđeményezi a Budapest fővaros kozigazgatási teľületén a jáľművel várakozás
rendjének egységes kialakításaróI, a várakozás dijaről és az iizemképtelen jáľmúvek
tarolásĺának szabá|yozásáľót szóló 30l20I0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását annak
érdekében, hogy a Rendelęt szerinti 4. Q40 Ft/őra) és 5. (160 Ftlőra) díjtétel egységesen
4. díjtételre móđosuljon a Rákóczi ljt _ Baross tér _ Fiumei út _ Népszínház utca _ Luther
utca által hatdrolt teriłleĺen, beleértve q határoló utakat is.

.A Józsefuaľosi parkoLás-gazdá|kodási ľendszert bővíti 20|3. januĺĺr 0l.-tő1 a 30l20I0.
FKGy. Rendelet szerinti 4. és 5. díjtételrĺ területen (Rákoczi úi _ Baross téľ _ Fiumei út _
Népszínház utca - Luther utca által hatdrolt teriilet, beleérne a hątóroló ytakąt), a
vźlrakozźlsdíjfizetéshez kötött. Avźrakozási díj megfizetésemunkanapokon 0800-1800 óra
közötti időszakban kötelező.

aJ A 4. díjtételtĺ terület bővítése miatt 2013. januar 01-tő1 a Józsefvźxosi K<izteľĹilet-
felügyelet munka tĺirvénykönyve alapjźtn foglalkoztďott paľkolás ĺizemeltetéshez
kapcsolódó engedélyezett létszámźú 4 fővel megemeli, ezzeI egyidejűleg }O|3.januar 01.

napjétval a paľkolás iizemeltetéshez kapcsolódó létszźľĺl39 foről 43 főre,20t3. januar 1.

napjźtva| a Józsefuárosi Közteľület-feltigyelet összlétszźlmát |I9 forő| |23 főben á||apitja
meg.

bl az engedélyezett létszímbővítés egy főľe jutó illetményét munkáltatót terhelő
járulékok és szociális llozzájaru|ási adó nélkül bruttó |70,0 e Ft/hó összegben határozza
meg.

cl a2. szźtmű mellékletben rész\etezett kiadásokľa vonatkozóan maximum 24.000,0 e Ft
összeg eĘéig a 20|3. évtől a következő évek kĺiltségvetésére előzetes k<itelezettséget

v źt|Ia|' melynek fedezetéül a parkolási bevételt j elöli meg.

a.l a20|2. évi egyszeľi költségek ĺisszegét 3f .|43,5 e Ft.ban elfogadja _ részleteiben a2.
számt meliéklet tarta|mazza -, melynek fedezetéül a f0|2. évi építményadó bevételi
ttibbletet jelöli meg.

b.l az a./ pontban fogtaltak miatt az onkormanyzatbevéte|i 11108-01 címkilzhata|mi
bevételeken belül az építményadó bevételi e|őitźtnyzatźLt 32.143,5 e Ft-tal megemeli és

ezze| egyiďejtĺleg a kiadás 11108-02 cím működésľe átadott pénzeszkoz áIlanhźztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti tźtmogatása
e|őirźnyzatát 5.807,7 e Ft-tal, egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a saját kĺiltségvetési
szervęk felügyeleti támogatása eloirźnyzatźLt 26.335,8 e Ft-tal megemeli a Kcĺzterület-
felügyelet tĺĺmogatása címén.

2.

a

4.

5.

6.
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7.

c./ a Koztęľület-felügyelęt 30105 cím bevéte|i támogatások saját k<iltségvetési szervek
miĺködési felügyeleti szeľvi támogatása elóirźnyzatát 5.807,7 e Ft-tal, a támogatások
saját költségvetési szervek fe|ha|mozźtsi, felújítási feliigyeleti támogatttsa e|oirźnyzatźú
26.335,8 e Ft-tal összesen 32,143,5 e Ft-tal megemeli és ezzęI egyidejűleg a kiadás
dologi e|őirźnyzatát 5.807,7 e Ft-tal, a felújítás előirźnyzatát 5.715,0 e Ft-tal, a
fe|ha|mozási kiadási e|óirźnyzatát 20.620,8 e Ft-tal megemeli, amit részleteíben a 2.
számu mel lékl et tarta|maz.

felkéri a Köaeľület- feltigyelet vezetojét, hogy 6. pontban foglalt beszerzésekľe a
szükséges intézkedést tegye meg.

felkéľi a KĺizteľĹilet-felügyelet vezetojét a lőzsefváros kilzigazgatási területén a jfumllvel,
töľténő várakozás kiegészitő' helyi szabályozásárő| szóló 26ĺ2010. (VI.18.)
önkoľmányzati rendelet módosításának Képviselő-testület elé terjesztéséľe.

9. felkéri a polg'ánnesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a2012. évi költségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módosításánál, valamint af0I3. évi költségr'etés teľvezéséné| vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester, Közteriilet-felügye|et vezetője.
Hatlĺľidő: 1.-3. és 8. pont esetében 2012. november 30.

4.-5. 2013.január 1. illetve a költségvetés elfogadása
6. pont azonnal
7. pont2012. november 30.
9. pont 2012. decembeľ 31-ig, valamint a20I3. febľuáľ 15=ig.

A PénziigyÍ Ügyosztálv tá!ékoztatása alapján: a I(épviselő.testĺilet 377120|2. (xl.Os.)
számú határozatálban foglalt kiiltségvetést módosítĺi ľendelkezése a kiiltségvetés
módosításárő|szőiő7312012. (xII.21.) önkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa keľült.

A Józsefváľosĺ Kiizteľĺilet-felÍievelet tájékoztatása alapjánz A 2012. évĺ ktittségvetés
módosítása a határozatban foglaltak szeľĺnt megtörtént. A 2013. évi ktittségvetés
készítésekoľ a terĺilet.bővítés és 4 fő létszám emelés teľvezésľe kerĺilt. A Ktizteľület-
feliiryelet vezetője a határozatban fogla|t beszerzéseket és a szükséges intézkedéseket
lebonyoIította.

Javaslat a' 274/201l.(W.I6.) szómú képvÍselő-testiileti hatdrozattal létrehozoű
mun kacs op o rt iłgl rendj é nek elfog adús úra

378DAp. (Xr.08.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. elfogadja a274120|1. (VI.16.) szĺĺmú képviselő-testületi hatźrozata|apján létrehozott
munkacsopoľt ügyrendj ét.

2. felkéľi a polgárme stert azelőteľjesztés melléklet étképező ügyrend a|áírására.

3. az I. pontban említett munkacsoport elnĺikének Kaiser Józsefet vá|asztjameg.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 20|2. novembeľ 08.



A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: il
munkacsopoľt ĺĺryľendje a|áírásra került, az üryľendben foglaltak alkalmazása a
Munkacsopoľt ůilésein folyamatos.

Javaslat adventí vősdľ szervezés éľe

380t2012. (Xr.08.)
I. A Képviselő-testület úgy đĺirrt, hogy

|. f\lf. december 02. és 20|2. december 24. napja közötti időszakban adventi vásáľt
renďez a Budapest, VIII. kerĹilet Mikszáth Kálman téľen, és a Kľudy Gyula utcában,

abban az esetben, ha 2012. november |6-ig az Önkoľmĺínyzat a fulajdonában á||ő 14

daľab fahazbőIlegalább 1l daľab faházatbéľbe adás útjan hasznosítható.

2. aI.I. pont szerinti bérbe adás feltétele: a bérlet időtaľtama 20|2. december 02-tő| 20If .

decembeľ 24-igtartő,a bérleti díj 160.000,- Ft + Áfa, mely 30.000,- Forint összegri áúa|ány

jellegiĺ közÍlzemi díjat is tarta|maz azzal, hogy a bérlő 50.000,- Ft óvadék megfizetéséľe
köteles. A béľlőnek a bérleti díjat és az ővađékot a szerződéskötés időpontjában kęll
megfizetni.

3. a I.2. szeľinti bérleti szerzódés taľtalmi elemeiről, a bérlőkľő| és az aľusítás cé|jára
szolgáló faházak elhelyezéséről a Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság dĺint.

4. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az |. pont szerinti hasznosításra vonatkozó
felhívás a wwwjozsefuaros.hu oldalon és a Józsefuaros újságban töľténő
megjelentetéséről.

il. A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy az I.1. pontban meghattlrozott feltételek fennállása
esetén

l. a) az adventi vásaľ céljainak eléľése érdekében, 20|2. decembeľ 02. napjźltőI 20t2.
december }4-igter1edő időtaľtamĺa együttmiĺködési megállapodást köt a Palota Piknik
Egyesülettel annak nyilvantaľtásba vételét kövętően az előterjesĺés l. szźtm,tl

mellékletét képezo tartalmi elemekkel, és felkéri a polgáľmesteľt annak a|źirásáta.

b) az a) pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén, a hatźtozat szenĺti egyesiilet
a|apítő tagjaival ktit együttmfüt'dési megállapodást, az a) pont szeľinti taľtalommal, és

felkéri a polgáľmesteľt annak alźitásfua.

2. ahatźrozat I.1. pontja szerinti önkoľmlányzati tulajdonában áIIő faházak kitelepítését,
fehijítását, helyszínĺe tĺiľténő szźi|ításźt, felá||ítását, bontását és visszaszá||itásźĺ,
valamint az adventi vásar időtartama a|att a szemét'szá|lítást és a takarítást a
Józsefuarosi Váĺosiizemeltetési Szo|gźiat |átja eI, melynek költségére összes dologi
609.550,- Ft, személyi kiadás jáľulékokkal együtt I.025.I70,- Ft összeget biĺosít.

az aďveĺti vásaľ lebonyolításźlhoz sztikséges elektromos aľam kiépítésére l.349,0 e Ft,
a közteľiilet őrzésére I.200'0 e Ft' az elektľomos źtramľa 300 e Ft fedezetetbiztosít az
tinkoľmĺányzat k<iltségvetésében.

a kiadások fedezetére egyrészt afahazak nettó bérleti díjbevéte|ét |.760 e Ft, másľészt
azáIta|źnos taľtalékot 2.723,8 e Ft ö,sszegben jelĺili meg.
a) hatźrozatban foglaltak miatĺ az onkoľmrĺnyzat bevétel ||502 cím intézményi

Ą.JJ

J.

4.



miĺködési bevételek eloírźnyzatét 2.235,2 e Ft-tal megemeli bérleti díj címen, a
11107-01 cím kiadás működési cél és általános tartalék e|őirányzatát _ általános
taľtalék - 2.723,8 e Ft-tal csĺikkenti az adventí vásáľ kiadásai miatt.

b) az onkoľmźnyzat kiadás 1|502 cím dologi e|őfuányzatát _ íStzés, elektľomos
héiőzat kiépítés, elektľomos źtraln _ 2.849,a e Ft-tal, a dologi kiadás _ áfabeťtzetés
_ előirźnyzatát 47 5,2 e Ft-tal megemeli.

c) az onkoľmanyzat kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pélueszkoz
á|Ianhźztarĺásoĺ beltilľe, ezen belül saját ktiltségvetési szeľvck ľlfütjtlési
támogatása elłĺirényzatát |.634,8 e Ft-tal megemeli a Józsefulírosi
Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat adventin vásźĺ. kĺiltségeinek tĺĺmogatása címén.

đ) a Józsefvarosi Vĺĺľosüzerneltetési Szo|gáůat 80103 cím bevéte|i támogatások saját
. költségvetési szervek míĺkĺjdési feltigyeleti szervi tźlmogatása e|oirźnyzatát 1.634,8

e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejĺĺleg a kiadás đologi e|őirźnyzatát 609,6 e Ft-tal,
a személyi juttatás elóirźtnyzatát 807,2 e Ft.tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és
szociális hozzájaru|ás előirányzatát 218,0 e Ft-tal megemeli a II.2, pontban
foglaltak címén.

5. felkéri a Józsefüĺĺrosi KözösségiHazak Nonprofit Kft-t az adventi vásiĺľ ideje alatti
progľamok szeľvezésére

6. felkéri a Józsefuaľosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznú Kft-t az adventi
vásźrhoz lebonyolításához sztikséges színpađ kiépítéséľe és a progľamok
hango sításanak biztos itźsélt a.

7. a) 5 főből á||ő Munkacsopoľtot hoz Iélľe, melynek fe|adata: javaslattétel a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságn ak a fahźzak bérlőiľe'
A Munkacsoport cĺsszeÍétele: 4 fő képviselő és 1 fĺi a Palota Piknik Egyesület által
vá|asztott személy.
A munkacsopoľt tagiai díjazásbannem részesiilnek.

b) aza) pont szerinti munkacsopoľt tagiának :

- Soós Gycĺrgy
. Vöľös Tamás
- Pintér Attila
- Szilágyi Demeteľ

képviselők et v źůasztj a me g.

c) a munkacsopoľt a béľlőkľe vonatkozó javaslata sorĺĺn az alábbi szempontokat veszi
figyelembe:

- józsefuĺáľosi székhely vagy telephely,
- hazaí kézműves termékek árusítása,
- adventhez, karácsonyhoz kapcsolódó teľmékek árusítasa, szo|gźitatások nffitása.

8. felkéri a po|gármesteľt, hogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye ťrgyelembe

L|.,I.2. pont esetén polgáľmesteľ

I.3. pont esetén aYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Felelős:

34



Hatáľidő:

I.4. pont esetén ajegyző

il.1.-II.3., II. 6.-II.8. pont esetén polgármester

II.4. pont esetén a Józsefuĺĺrosi KtizĺjsségiHazakNonpľofit Kft. Ĺigyvezetóje

II.5. pont esetén a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten KÓzhasznú
Nonprofit Kft . ügyvezetője

I.l., I.2. pont esetén 2012. november 08.

I.3. pont ęsetén a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2012. novembeľ
16-i tilése

I.4. pont esetén f0l2. novembeľ 09. és a Jőzsefvźros újság soron kĺjvetkező
megielenő |apszáma

III.1.-il.5. pont esetén 20|2. november 16.

II.6.-II.7. pont esetén 20|f. november 08.

II.8. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|2. december 31.

A PénzÍievÍ Ügvosztálv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 380/2012. (xI:08.)
számrĺ határozat 2.4. pontjában foglalt ktiltségvetést módosító rendelkezése a
költségvetés módosításáról sző|ő 73ĺ20Í2. (xII.21.) łinkormányzatĺ ľendeletben
végľehajtásľa keľůĺlt.

A Váľoseazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügvosztálv táfiékoztatása alapjánz az adventi vásáľ
nem keľĺĺlt megrendezésre,.tekĺntette| arra, hogy a hatátozatban foglalt legatább .11

daľäb faház béľbe adása nem valósult meg.

A Jĺózsefuáľosĺ Ktiziisséei Házak Nonpľofit Kft. táfiékoztatása atapjánz az Adventi
ryeľtyaryújtás, díszkivÍlágítás ídőpontja '2012. decembeľ 02. 17.00 őra,, helyszín:
Mikszáth Kálmán téľ. A progľam: ,,Jőzsefváros adventi koszoľújának'o megryújtása'
Dľ. Kocsĺs Máté polgármesteľ ĺinnepĺ beszéde, a váľos ĺinnepi díszkĺvilágításának
felkapcsolása. A nűsoľban ľésztvevők: Józsefvárosĺ Zeneiskola (3 kaľácsonyi dal) és a
Vasas Míĺvészeryüttes kóľusa. A jelenlevők részére teát, Íorralt bort és kaľácsonyi
muffint biztosított.

A Józsefvárosi Kulturálĺs és Spoľt Kĺemelten Kiizhasznú Nonprofit Kft. tńjékoztatńsa
alapján: a 20l2-es adventĺ vásáľ a 2012. decembeľ 02. és 2012. december 24. napja
ktizötti ĺdőszakban nem keľült megtartásra, tekĺntette| arra, hory a legalább 11 daľab
faház béľbe adása nem valósult meg, ezért a Józsefuárosi KulturálÍs és Sport Kĺemelten
Kiizhasznú NonpľoÍit Kft.nek nem kellett bĺztosítania a śzínpadelemeket és a
hangosítást.

ravaslat a Palotanegled forgalomÍechnikai vdltoztatdsai

feladataínak, valamint kívitelezés ének előkészítés ére

38112012. (Xr.08.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺ!nt, hogy

és a faiiltetések tervezési

1. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó,
(VIII.29.) sz. képviselő-testÍileti hatźrozat szerinti faültetésekhez
munkálatok elkészítésére bruttó 2.066.000.- Ft fedezetet biztosít.

valamint a 28712012.
szfüséges tervezési
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a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
e|végzésére - a forgalomtechnikai tanulmĺĺnyteľvben szereplő 2I utca megfordítására,
a József kľt. - Baross utca jobbra kisíves kanyarodás és a Trefoľt utca kivite|ezésére _
bruttó 7.617.639'- Ft fedezetet biĺosít.

az |. - 2. pont szerinti beszerzés és kivitelezési k<iltség fedezetéĺil a mfüĺidési cél
általanos tartalékon beltil az általános taľtalékot jelĺili meg és ezze| egyidejtileg, az
Önkormanyzatkjadás 11107-01 cím mfü<ĺdési cél és általĺínos taľtalékon belül az
általĺĺnos taľtalék e|őitáĺyzatát 9.683,6 e Ft-tal cstikkenti és a kiadás 11601 cím
fe|ha|mozźtsielőirányzatát,ugyanezenösszeggelmegemeli.

20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal tinként vźĺ|Ialt feladatként a 2013. évi
költségvetés terhére a Maľkus Emília utcai csomópont kivitelezési kĺiltségére.

5. Kifejezi azoĺ szándékát, hogy az íý forgalomtechnika rend kivitelezését kĺivetően (a
Markus Emília utca kinyitasa a Rákóczi tlt irányźba és a József körutról a Baross
utcára tĺjľténő kisívri jobbra kanyaľodás) foľgalomszźtm|źiást és hatástanulmányt kívlĺn
készíteni a Palotanegyed teľiiletén, és ennek ismeretében fog dönteni a további
foľgalomtechnikai rend átalakításról

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźttozat 3. pontjában foglaltakat az ö'nkormźnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

7. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a hatérozat 4. pontjábaĺr foglaltakat a 2013. évi
kĺiltségvetés teľvezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester,
Hatĺáľidő: 1._3. pont esetén 20|2. novembeľ' 08.

4. pont esetén a20|3. évi költségvetés tervezése
5.20|3 maĺcius első ľendes Képviselő-testületi ĺilés
6-7. pont esetén aZ önkormányzat kĺiltségvetésének következő módosítasa,
legkésőbb 20|2. december 3l .

A Pénzüeyĺ tigvosztálv táljékoztatása alapján: a Képviselő.testület 381t2012. (xI.08.)
számú hatńrozatában foglalt kiiltségvetést mĺĎdosító rendelkezése a költségvetés
módosításáľ.ő| szőliő 7312012. (XII.21.) iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásra keľült.

A Váľosfeilesztésĺ és Főépítészi Üwosztálv táĄékoztatása alapján: a Palota Neryedben
tervezett faĺiltetések és a Baľoss - József kľt. csomópont átépítéséhez szükséges teľvezési
feladatok elvégzéséľe beszeľzési etjáľás útján a MOBILTERÝ 2000 Kft. keľůilt
|<lv áiasztálsra. A teľvezési munkák zaj lanak

Javas lat intézményvezetőí pdlyózati felhívós mlídosítlÍsdra

382t2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
|. a333/20I2.6'.04.) szźlműhatźlrozatźnak 1. pontját azalábbiakszerint módosítja:

2.

J.

4.
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,,1. elfogadja a Jőzsefvarosi Várostizemeltetési Szolgálat intézményvezetoí álláshelyéľe
vonatkozó módosított pá|yázati felhívást az előterjesztés 1. szźlmu mellékletét képező
tartalommal."

2. felkén a polgáľmesteľt, hogy gonđoskodj on az 1. pont szeľinti módosított pä|yazati
felhívás megj elentetéséről a www j ozsefu aro s.hu honlapon.

3. a333l20I2. (X.04.) szétműhatźrozatéľrak 3. pontját aza|ábbiak szeľint módosítja:

,,3.felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon az értékelő bizottság javaslata alapjźn - a
Képviselő-testĹilet 2012. decembeľ 18-i ülésre - avezetőipáIyazate|bírá|ásáravonatkozó
előterj esztés előkészítéséről.''

Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺľidő: 1. pont esetén 2012. november 08'

2. pont esetén 20|2. november 09.
3. pont esetén a Képviselő-testĹilet Z0|Z.đecembeľ 18-i ülése

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a mĺidosított
ĺntvzményvezetőipáiyá.zat a Honlapon megielentetésre keľült. A Képvĺselő.testület 20|2.
decembeľ 1 9-ĺ ülésén dtintłitt az intézményv ezető személyéről.

Beszúmoló a Józsefvdros Kártya első évéről és javaslat a program 2013. évi míÍködtetésére

383t20r2. (Xr.08.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefuéros Káľtya progľam 20|2. évi működéséről sző|ő beszámolót
elfogadja.

2. 2l|3-barlazigénylők.ĺlek térítésmentesen biztosítja aJőzsefváros Káľtyát.
3. felkéri a polgráľmesteľt, hogy a Józsefuáros Káľtya igénylésér jogosultak

körének kiterjesztésével kapcsolatos rendeletmódosítast terjessze be a
Képviselő-testiilet 2012. december havi első tilésére.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a Józsefuaľos Kráľtya koncepciójĺĺnak
módosítasĺáľa tegyen javaslatot, és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: I-2. pont esetében: 2012. november 8.

3. pont esetében: a Képviselő-testiilet 20|2. decembeľ havi első tilése
4. pont esetében: Budapest Józsefuiĺľos onkoľmźnyzatźnak 20|3. évi

költségvetésének elfo gadása
. A Humánszolgáltatási Ügvosztáb Irumánkapcsolati lľoda táĘékoztatása alapjálr:

előteľjesztés készült a2012. decembeľ 6.i képviselő-testületÍ ülésre, tekintettel aľra, ho5r
a 38312012. (xI.08.) számrĺ képviselő.testületi határozat 2. pontja további kĺegészítést
igényelt. (Lásd a 446120|2. (xII. 06.) hatáľozatná|.)

Javaslat az ELMťÍ Nyrt-vel és az ELMťÍ-É]WíSZ ÜgłféIszolgtźlati Kft-vel egłiittműíködési
mególlap o dús o k megkiitésére

384t2012. (Xr.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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1. az ö'nkoľmźnyzathatározatlan időre Egytittműkcidési Megállapodást kĺit azELMrÜ Nyrt-
vel (székhely: II32 Budapest, Váci út 72-74.) és az ELMÜ-ÉM ĺsz Űgyfélszolgálati
Kft-vel (székhely: l l32 Budapest, Váci tlt76.)

a) lakásfenntartási támogatás ,J<artyás'' kódhordozós készii|ék javźna töľténő jőváírása
céIjáből, az e|őteqesztés 1. számú mellékletét képezó taľtalommal,

b) adósságkezelési szolgá|tatás műkĺjdtetésére az előteľjesaés 2. szźtmí mellékletét képező
taľtalommal.

2. fe|hatalmazza a polgármesteľt az 1. pontban meghatáľozott egyĺittműködési
megállapodások aláíľására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1. pont esetében: 20|2. november 8.

2.pont esetében: 2012. november 30.

A Humánszoleálfatási tiwosztáIv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapjánz az
eryfittmíĺktidési megállapodások a|áírásra keľĺiltek

Javaslat előírdnyzat módosítdsra, a ,;űÍuefvórosí Ki)zoktatdsí Napok,, rendezvénysorozat
k?i lts é g e Íne k b ízto s ít lÍs d h o z

38s12012. (Xr.08.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

|'. a./ a 2012. november I3-|4 napján megtaľtásra keľülő Józsefuaľosi Kĺizoktatási Napok
koltségére |.|06,9 e Ft-ot biztosít, ezért az önkormanyzat kiadás II204 cím dologi
e|őírźnyzatĺĺn,beltil az egyéb kiaclási e|őirányzatift |.|06,9 e Ft-tal csĺikkenti és ezze|
egyidejiĺleg a kiadás l l108-02 cím mfüödésľe átadott pénzeszkoz áI|anháztartáson beliilre,
ezen belül saját ktlltségvetési szeľvek feliigyeleti működési tamogatás előirźnyzatźLt 1.t06,9 e
Ft-tal megemeli.

b./ a KINCSKERESO Napkozi otthonos óvoda 60|Đ0-02 cím bevéte|i támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tlímogatása e|őirźnyzatát és a kiadási dologi
e|őirányzatát95,0 e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysórozat költsége címén.

c./ a Jőzsefuĺĺrosi Egységes G1.ógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola
71500-a7 cím bevételi tětnogatások saját költségvetési szeľvek műk<ĺdési felügyeleti szervi
trímogatása e|őirányzatát 97,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|ílirźnyzatát 33,6 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jĺĺľulékok és szociális hozzájźtrulási adó e|őirźnyzatáľ- 8,2 e Ft-tal, dologi
előirźnyzatźLt56,1e Ft.tal megemeli akozokatási napok renđenĺénysorozat kĺiltsége címén.

d./ a Losonci Téri Áttalĺĺnos Iskola 71500-03 cím bevételi tźmogatások saját költségvetési
szervek.mfüödéŚi felügyeleti szert'i tĺímogatása e|őfuźnyzatát 161'8 e Ft-tal ĺnegemeli és a
kiadási személyi juttatás e|őfuźnyzatźú 108,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jrírulékok és
szociális hozzájétrulási adó e|óirźnyzatát 26,4 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatźÍ 26,8 e Ft-tal
me gemeli a kozo|<tatási nap ok r endezv énysoľo zat kĺ! ltsé ge címén.

e.l a Yajda Péter Ének-zenei Által.ĺnos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek működési feliigyeleti szervi támogatása e|őirtnyzatźń |77 'I e Ft-tal
megemeli és a kiadási személyi juttatás e|őfuányzatát 45,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájaru|ási adó előirźtnyzatźLt I|,2 ę Ft-tal, dologi e|óir,źnyzatát I20,|
e Ft-tal megemeli aközo|<tatási napok ľendezvénysoľozat kĺiltsége címén.

f./ a Molnáľ Ferenc Magyaľ _ Angol Két Tanittlsi Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját kĺiltségvetési szervek mfüĺjdési fetügyeleti szeľvi tlámogatása
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e|oirźnyzatźLt229,| e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás eloirźnyzatźLt |5,0 e Ft-tal, munkáltatót
teľhelő jaľulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|óirźnyzatát 3,6 e Ft-tal, dologi előiráĺyzatát
2|0,5 e Ft-tď megemeli akozoktatźlsi napok rendezvénysorozat kĺiltsége címén.

g.l a Jőzsefuarosi Zeneiskola 7l5o0-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatások saját
költségvetési szervek miĺködési felügyeleti szervi támogatások e|őfuźnyzatát és kiadási dologi
előfuźnyzatátZf,O e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

h.l a Jőzscfulíľosi Egysógcs Pcdagógiai Szakszolgólat és Szakmai Szolgáltató Lĺtézsnény
71500-08 cím bevéte|i tźmogatások saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi
tiímogatása e|őirźnyzatát 58,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatas e|őkányzaté./- 40,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|óirźnyzatźIt9,7 e Ft-tal, dologi
elĺSirányzatát9,0 e Ft-tal megemeli akozoktatźlsi napok rendezvénysorozat kĺiltsége címén.

i./ a Németh László Altalános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi tźtmogatźsa e|őirźnyzatát 256,3 e Ft-tal, a kiadási
személyi juttatás elóirźnyzatát 33,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájara|ási adó e|óirányzatźLt 8,2 e Ft-tal, dologi e|őfuźnyzatát 2|4,5 e Ft-tal megemeli a
kĺĺzoktatási napok rendezvénysoľozat ktiltsége címén.

j.l aLakatos Menyhéľt Józsefrĺĺĺosi Általanos Művelődési K<lzpont 71500-01 cím bevételi
támogatások saját koltségvetési szeľvek miíködési felĹigyeleti szervi támogatása e|óirźny.zatźt
és kiadási dologi e|őirźnyzatát 9,0 e Ft-tal megemeli a kĺizoktatási napok rendezvénysorozat
költsége címén.

2.l fęIkén a polgármesteľt, hogy az ĺĺnkoľmźnyzat ktiltségvetéséľől szóló rendelet következő
mó do sítás ĺán á|, a hatźr ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatándő: l. pont vonatkozásában}}IZ. novembeľ 8.

2. pont vonatkozás źlban az onkormanyzat költségvetésének kĺivetkező
módosítasa, legkésőbb 20|2. december 3l.

A Humánszolsá|tatási Üsyosztály Humáukąpeso!ąti !ľodé táfiékoztatása alapján: a
határozatban éľĺntettképvĺselő.testületĺ határozat megkĺĺldésľe keľült a

intézményvezetőknet gazdasági vezetőnek.

A Pénzüeyi Ügyosztálv táfiékoztatása alapján: a Képvĺselő.testĺitet 385/2012. (xI.08.)
számú határozatálban foglalt kłiltségvetés módosítását érintő ľendelkezéseĺ a ktiltségvetés
módosításáľól szĺóIó 7312012. (xII.21.) tinkoľmányzati ľendeletben végrehajtáśra
kerültek.

Javaslat a kiiznevelési íntézmények míÍkijdtetésére

386t2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testÍilet úgy d<int, hogy

l. a.l 2012. december 10-i hatállya| t$, ĺinállóan miĺködő és gazdá|kodó kĺiltségvetési
szeľvet a|apit Józsefuĺĺľosi Intézménymfüödtető Kĺlzpont néven, melynek a|apítő okiratát
az előteľjesáés 8. sz. mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal elfogadja.

b.l a ktiltségvetési szerv székhelyéü| a |082 Budapest, Baľoss u. 84. helyiséget

Qlelyrajzi szám: 3 525 4 l 0 l N3) j elĺili ki.

2. a) felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőjźú, hogy a hatźtrozat 1.b./ pont szerinti
helyiségcsoport kialakításanak kciltségeinek felmérésére és erľe vonatkozóan készitsen
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J.

4.

előterjesztést a Viĺľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elé. A felújítás fedezetéľe
18.000 e Ft összeget biztosít.

b) u onkoľmlĺnyzat kiadás ||6Of cím felújítási előiranyzatén belül a |akőhźnak
éIetlleszéIy elhĺĺľítás és gźzhźtlőzat csere e|őfuányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01
cím működési cél és általános taľtalékán beltil az általános taľtalék e|oirźnyzatát 10.000,0
e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejtĺleg a kiadás 1160l cím felújítás eloirányzatát l8.000,0
e Ft-tal megemeli.

megbízza a Kisfalu Kft-t a Jőzsefvźtrosi Intézménymfüödtető Központ székhelyének
kialakításával kapcsolatos bonyolítói és mtĺszaki ellenőri feladatok e||źtásáva| _ az
onkormĺĺnyzat és a Kisfalu Kft. közĺjtt éľvényes megbízási szerzóđésben foglaltak
a|apján -, és az eÍ'lhez szfüséges szakhatósági engedélyekbeszerzésével.
A Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ álláshelyeit
a./ z0|z.december 10-tő1 3 közalkalmazottiálláshelyben,
b./ 20113.januar |-tóI |52 közalkalmazotti álláshelyben
á||apítja meg a jelenlegi ktlznevelési intézmények engedélyezett álláshelyeinek
átcsopoľtosításával.
a Jőzsefvérosi Intézményrnűködtető Központ 2012. évi műkĺidésének cologi kiadásaihoz
1.000,0 e Ft-ot bizosít a mííködési általanos taľtalék teľhére.

a kĺiltségvetési címľendet kiegészíti 2012. decembeľ 10. napjátő| 72100 címmel
Józsefuaĺosi Intézménymfü<idtető Központ elnevezéssel.

az t-5. pontokban foglaltak a|apján az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általĺínos taľtalékon be|i| az általrĺnos taľtalék e|őirźnyzatát l.000,0 e Ft-tal csĺikkenti
és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüĺidésre átađott pénzeszkoz
áIlamháztaftáson beliilre, ezen beltil saját költségvetési szeľvek mfü<jdési felügyeleti
szewi tźlmogatása előirźnyzatéú, ugyan ezen ĺlsszeggel megenreli.

a Jőzsefvźrosi Intézményrnűkĺidtető Központ 72|00 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szeľvi tĺĺmogatasa e|őirźnyzatát és a kiadás
dologi eloirźnyzatát 1.000,0 e Ft-talmegemeli azintézmény mfütidési kiadásai címén.

a) 2012. december 31. napjáva| fe|ađatátszęrvezés miatt a rÁ-ľl-re Napközi otthonos
ovo da ĺinál ló gazdá|ko dás i j o gkĺirét me gszúnteti.
b) 2013. januáľ l-jétől az a|ábbi köznevelési intézmények gazdźůkodási, pénzügyi-

számviteli, működtetési, iŁemeltetési, étkeztetési, szakmai eszközbeszerzési
fel adatokat a Józ sefu áľo si Intézmény mfü ĺidtető Központ |átj a e|:

GYEREK-VIRÁG Napk<izi otthonos ovoda
Hétszínvinĺg Napközi otthonos óvoda
Katica Bĺilcsőde és Napk<izi otthonos óvoda
KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda
Koszoľú Napkĺizi otthonos Ővoda
Mesepalota Napközi otthonos óvoda
Napľaforgó Napközi otthonos óvoda
Napsugaľ Napkĺĺzi otthonos óvoda
Pitypang Napközi otthonos óvoda
Százszotszép Napközi otthonos óvoda
Szivlíľvlány Napkĺizi otthonos ovoda
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda

Váľunk Rád Napktizi otthonos óvoda

20|3. januáľ l-től a Józsefuaľosi Intézményműk<idtető Kĺlzpont végzi az állami
iĺtézményfenntaľtó kozpont és az önkoľmányzat á|ta| kdtött megállapodás a|apján az

5.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

13.

14.

17.

18.

15.

16.

ĺinkormanyzat tlilajdonát képezo ingatlanban folyó állami k<lznevelési feladatel|átáshoz
kapcsolódó gazdźikoďźtsi, az ingó és ingatlan vagyon műkĺjdtetését, az üzemeltetési,
étkeztetési'szakmaieszközbeszerzésifeladatokellrátástt.

felkéri a polgáľmestert a 9.b.l pontban szeľeplő köznevelésí intézmények alapító
okiratának módosítását terjessze be a Képviselő-testiilet decemberi ülésére.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Józsefuárosi Intézményműktidtető Központ és az ővodák.
kĺizötti gazďá|kodási megállapodást készítsę elő a Képviselő-testiilet decemberi ülésére.

felkéri a polgármesteľt, hogy az ővođáLd<a| és az iskolákkal a mfüĺjdtetésre vonatkozó
megállapodást készítse elő a Képviselő-testĺilet decembeľi ülésére.

felkéri a polgármesteľt, hogy a Józsefuarosi Intézményműkĺidtető Központ Szeľvezeti és
Műkö dé si Szabá|y zatát j őv źŕragyásra teľj es s ze a Képv iselő -te stület elé.

elfogadja a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ intézményvezetői álláshelyére
vonatkozó pá|yázati felhívást az előterjesztés 10. szźlmíłmellékletét képező taľtalommal.

a hatźrozat 15. pontja szerinti pá|ytzat lebonyolításához 3 tagí éľtékelő bízottstĺgot hoz
létre, mely tagjainak azalábbi személyeket jelĺili ki:

- Santha Péterné
- Zentai Oszkar
- Pintér Attila

felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy gondoskodjon a 15. pont szerinti pá|yźzati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyĹigyi igazgatási feladatokat e|Iźúő szeÍv
inteľnetes o ldal án, a I őzsefv źro si onkoľm źľly zat intemetes honlapj án.

felkéľi a polgĺírmesteľt, hogy gondoskodjon a 16. pont szeľinti éľtékelő bizottsźryjavaslata
alapjźn' apźiyázati felhívás szerinti benyujtási hatĺĺľidőt ktjvető képviselő-testiileti tilésre
avezetői pźůyźu,atot e|bíttiásźra vonatkozó előterjesztés előkészítéséľől.

19. A Józsefuiáľosi Intézménymfüödtető Központ intézményben a vezetói pótlékok méľtéke
és szétma:

beosztas
pótlék méľtéke a
pőt|éka|ap%o.a

Jogosultak
szźmla

intézménw ezetó' magas abb v ezeto 500 I

intézménw ezetó he|v ette s' magas abb v ezető 400 2

vezeto 200 2

20. a határozat 4. pontjában foglaltakra figyelemmel, 20|3. januaľ 1-tő1 az óvodfü
engedélyezett koza|ka|mazotti álláshelyeiből az egyéb (gazdasági, technikai)
álláshelyeket csökkenti - intézményenkénti bontásban az a|ábbitáblázat szerinti módon _
és ezze| módosítja az óvodĺĺk egyéb (gazdasági, technikai) és engedé|yezett
ko za|ka|mazotti á1l áshelveit :

intézmény

gazdasźryi, technikai, mtĺ szaki,
kiseeítő álláshelv

Engedélyezett álláshely

2012.12.31 2013.01.01 vá|tozás 2012.r2.31 2013.01.01

Gyerek-VirĘ Napkiizi otthonos
Ovoda

2 I -1 31 30
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5incskereső Napközi otthonos
Ovoda 1,5 1 -0,5 20,5 20

Várunk Rád Napközi otthonos
Ovoda 1,5 I -0,5 l8 17,5

\apsugríľ Napkĺizi otthonos
Ovoda 2 1 -t t7

t7

I6

Koszoľti Napközi otthonos
ovođa 2 I -1 I6

Hétszínviníg Napközi otthonos
ovođa 2 1 I I7 t6

Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda 1,5 I -0,5 20,5 20

ľÁ-ľI-ra Napközi otthonos
Ovoda 9,5 I -8,5 30,25 2I,75

ľityp*g Napkcizi otthonos
Ovoda

)5 1 -1,5 17,5 t6

Szivárvźny Napközi otthonos
Ovoda 2,25 I -r,25 28,5 27,25

Százszorszép Napközi otthonos
Ovoda 2 I -1 24,25

Napraforgó Napkĺ5zi otthonos
Ovoda 2 1 -t 18,5 17,5

Katica Bölcsőde és Napközi
otthonos óvoda 2 I -1 26,5 ?55

osszesen 32.75 l3 -19,75 286.5 266,75

2|. felkén a 20. pontban szereplő intézmények vezetĺĺit, hogy mmkźůtatői jogköľükben
e|jarva tegyék meg a jogszabáIyokban előíľt munkáltatői intézkedéseket, figyelemmel a
4. pontban foglaltakľa.

22. fe|kén a polgáľmesteľt,. hogy a 2013120114. nevelési évi óvodai csopoľtsziímok
meghatźrozását kĺivetően tegyen javaslatot az ővodaĺ pedagógus és a nevelő- és
oktatómunkátkózvetlenĹil segítő koza|ka|mazotti álláshelyek módosításáľa.

23. fe|kén a JózseíVarosi Egységes .Pedagógiai Szakszolgá|at és ;Szakmai Szolgáltató
Intézmény' valamint az iskolfü vezetoit, hogy az intézményi ingó és vagyontrírgyak
selejtezési, Ie|tźtrozási feladatait végezze el, és intézkedjen a Józsefuiĺľosi
Intézménymfüödtető Központ mfüĺidéséhez szfüséges átadás-átvétel előkés zítésériĺ|.

24. fe|kén a polgáľmesteľt, hogy az á|IáshelyękváItozásából adódó költségeket terjessze be a
Képviselő-testiilet 20|2. december havi első ülésére.

25. felkéľi a polgĺírmesteľt, hogy a Lakatos Menyhéľt Józsefuĺáľosi Általános Művelődési
Kĺizpont feladatainak átszęrvezésére vonatkoző javasIatot terjessze a Képviselő.testtilet
elé.
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26. fe|hata|mazza a po|gármesteľt a hatfuozat 1. pontjában meghatározott dokumenfum
a|áírásźra.

27. feLkén a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|2. évi költségvetésről szóló
rendelet következő móđosításánál, valamint a 2013. évi költségvetés tervezésekor vegye
f,rgyelembe.

Felelős:

Hatáľidő:

polgáľmester

1,,5.,16-|7. esetében

2..3. pont. esetében

4,a/, 6-8., 19. pont esetében

9.a.lpont esetében

4.bl, 9.b.l -l0., f0. pont esetében

| 1 -I 4., 25. poĺlt esetében

17. pont esetében

23.,pont esetében

22. pont esetében

2I. poĺt esetében

18.,24. pont esetében

f6. pont esetében

27. pont esetében

201f. november 8.

a Y fuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2OI2.
novembeľ 20.i iilése

2012. december 10.

2012. decembeľ 31.

2013.január l.
2012. december 18.

201f. november 9.

2012. december 10.

2013.július 31.

2012. november 30.

2012. december 6.

2012. november 22. '

20|2. decembeľ 3l-ig, valamint 2013. évi
kĺiltségvetés tervezése

A ľ<ĺśfan ,xľt. tájékoztatátsa alapján: a Kĺsfalu Kft. a hetyiség felméľését a
Polgáľmesteľi Hĺvatal igényeinek megfelelően e|végezte, a kialakításľa vonatkozĺí
vá|ta|kozálsi szeruődésľől a VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüg;ri Bizottság az |410ĺ2012.
(xI.21.) számú határozatálban diintiitt, illetve annak módosításárőta2013.januáľ 28-án
tartott ĺilésén. E diintés alapján a Váttalkoző részére a munkateľület átadásának napja
2013. január 28.

A HüńáňśżöiEáitatási tigvöśiiáiý tájékoztatása alapján:

1. pont: A Józsefvárosi Intézményműkiidtető Központ (a továbbiakban: JIK) a|apítől
okĺľata aláíľásľa keľÍilt.

2,.3.' 5.8. pontrAz Ügyosztály részéľől ĺntézlĺedést nem igényelt.

4.,20-2l. pont: A kiizneveléśĺ intézmények vezetőit tájékoztatták a JIK engedélyezett
álláshelyeĺnek számárői. Az intézményvezetők munkáltatói jogktiľĺĺkben eljáľva
a szůikséges munkált atői intézkedéseket megtették

11. pont: A'határozat értelmében az Üryosztály a Képviselő.testület 2012. december 6-ĺ
ülésére készítette elő a kiiznevelési intézmények (óvodák) alapító okiľatainak
módosítását.

l.2. pont: az lJgĺosztáiy a Képvĺselő.testület 2012. decembeľ 6.i üléséľe készítette e|ő a
JIK és az ővodálkközötti gazdálkodásĺ megállapodást.
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13. pont: azlJgyosztáiy a Képviselő-testĺilet 2012. december 6.i ĺilésére készítette e|ő az
óvodákka|és az iskolákkal a működtetésľe vonatkoző megállapodást.

14.:pont: az [Jgyosztá./ly a Képviselő-testület 2012. decembeľ 6.ĺ ülésére készítette elő
fenntartóĺ jővábagľálsra a JIK Szeryezeti és MűkiidésiSzabáiyzatát.

15. és 17. pont: ahatározat.15. pontja szeľinti páiyánati felhívást megküIdték a Nemzeti
Közigazgłtási Intézetnek, valamĺnt gondoskodtak a Jĺózsefuárosi onkoľmányzat
ĺnteľnetes honlapj án v a|ő közzététe|r ő|.

18.19. pont: A JIK vezetőĺ pátryázatának elbírálásáľa vonatkozó előterjesztést a
Képviselő.testület 2012. december 6.i iilésére készítették elő. A vezetői megbízńs
munkaiiryi dokumentumait előkészítették.

23. pontzA kiiznevelési ĺntézmények vezetőímegtették a szükséges intézkedéseket a JIK
míĺkiidéséhez szůikséges átadás -áúv éte| előkészítés éhez.

24. pontz az [Jgĺosztáiy a Képvisető.testület 2012. decembeľ 19-Í üléséľe teľjesztette be
az állá s h elyek v á|tozás álbó l a d ĺó dó kii lts é geket.

25. pont: azÜgĺosztáiy a Képvĺselő.testiilet 2012. december 12.i üléséľe készítette elő a
Lakatos AMK feladataĺnak átszeľvezésére vonatkozó javaslatot.

A.Pénzüevĺ Ügvosztály táljékoztatása alapján: a Képvĺselő.testü|et 386t2012. (xI.08.)
számrĺ határozatálban foglalt kiĺltségvetés módosítását énntő ľendelkezése a kiiltségvetés
módosításáľól szóló TDa12. (xII.21.) iinkormányzati rendeletben vé.grehajtásľa keľült.

Javaslat a Jóaefvdrosi Családsegítő és Gyermekjólétí Központ Szakmai Programjónak
jlívóhagłdsdra

387ĺ2012. (xI.08.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

l. jóvahagyjau előterjesaés mellékletétképez(5 Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Szakmai progľamját, mely 20|2. december l. napjĺín |éphatáIyba.

2. fe|hatalmazza. a polgáľnresteľt a hatáĺozat I. pontjában meghaÍározott dokumenfum
a|áirźsára.

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő: 2012. november 25.

A.Humáĺsżoieáitatášĺ'Ügvosztá|ý.l..iájékoitatása alapján: a szakmai progľam 2Ü12.
novembeľ 28. napján aláírásra keľült.

Javaslat a BeIső EllenőrzésÍ Iroda Stratégiaí ellenőrzési tervéré és 2013. éví ellenőrzési
tervére

388ĺ2012. (xI.08.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

L, a475/2009.CxI.25.) számuképviselő-testĹileti hatźtrozat 1. pontját visszavonja.
Felelős: jegyzó



Hatźltíďő: 20|2. december 3 1 .

2. jőváhagyja Józsefraros Polgrĺrmesteri Hivatala Belső Ellenoľzési Irodájának 201-3-20|6.
évekľe vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét.

Felelős: jegyző
Hatánđő : 20 1 6 -ig fo lyam ato s

3. jóvahagyja Józsefváros Polgárrnesteľi Hivatala Belső Ellenőľzési Irodájánal' 2013. éves
belső ellen őrzési tervét.

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. december 31.

4. Felkéri a polgármesteľt, hogy folyasson egyeztetéseket az onkormanyzat á|ta| fenntaľtott
költségvetési szervek vezetőivel, a belső ellenőľzésnekaz adottintézmények keretein belĹil
töľténő biztosítása érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2012. decembeľ 1.

tájékoztatása alapján: a határozat 4.
pontja alapján az Üryosztály (a Belső Ellenőľzésĺ lroda ktizľeműktidésével) 

^Józsefoáľosĺ Váľosüzemeltetési Szolgálat és a JĺĎzsefváľosĺ KłizteľüIet-felůiryeletn mint
łinállóan gazdálkodó és működő kiiltségvetésĺ szeruek tekintetében 2013. január hónap
folyamán eg eztetést tart.

Diintés helyi adók mííkiiďtetésérdl

389t2012. (Xr.08.)
A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1.) nem jaru| hozzá, hogy a 20|3. évben a Fővarosi onkormanyzat a helyi adókľól szóló
l990. évi C. törvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemé|y kommunális
adőját, i'degenforgalmi adót a Jőzsefvárosi onkonnźnyzat kozígazgatási teľületén
bevezesse.

2,)fe|kén a polgármestert, hogy a Képviselő-testiilet dcintéséről haladéktalanul
táj ékoztassa a Fővaľosi onkoľmany zatot,

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: 2012. november 8.

A Pénzĺievi tiwosztálv tájékoztatása alapján: a Főváľosĺ Onkoľmányzat tájékoztatása
megtiĺľtént.

Javaslat ü Készenlétí Rendőrség és a Fővdrosi Katasztrófavédelmi Igazgatóslŕg
túmogatdsóľa

392t2012. (Xr.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. egyszeri, vissza nem térítend(5 tźĺnogatźtst nyrijt a Készenléti Rendőrségrészére az a|ábbiak

szerint:
- 5.000,0 e Ft támogatást mfüĺjdési költségekľe,
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- 1.000,0 e Ft támogatást a jźrőr szo|gźilatot ellátó személyi állomany részére sziikséges
technikai eszközĺik beszetzésére.

2. az 1. pont a|apjźn elfogadja az előterjesztés 2. és 3. számű mellékletét képező
adományozási szerződés tartalmi elemeit és a felkéń a polgáľmesteľt azok a|áírásfua.

3. egyszeri, vissza nem téritendő, 2.000,0 e Ft tĺímogatást nyújt a Fővarosi
Katasztrőfavédelmi Igazgatősźĺg részéľe a Ktizép-PesĹi Kataszĺ,rufavéclelmi Kirendeltség
Vru. keľĹileti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal aktív hivatásos-, kozszo|gáIati
j ogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban állók jutalm azása célljáből.

4. a 3. pont alapjan elfogadja az e|ótetjesztés 4. szźlmí mellékletét képező támogatási
szerződés l'arta|mi elemet és felkéri a polgármesteľt annak a|áírására.

5. a hataľozat l. és 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
Működési cél és általános taľtalékon belül a rendőrség tźlmogatása céltaľtalék e|őfuźnyzatát
8.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzę| egyidejtĺleg a kiadás Mfüödési célri támogatásértékĺĺ
kiadás (átadott péĺueszkoz á|Ianhaztartáson belülre) e|őirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźnozatban foglaltakat az <inkotmáĺyzat költségvetési
rendeletének következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgiíľmesteľ
Hatándő:1-5' pont esetében 2012. november22.

6.pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

l. Íogvzĺi rabĺnet tájékoztatása alapján: a hatá rozat szeľĺntĺ szervezetek ľészéľe a
szerződések aláíľás célj ábĺil megküId ésľe keľü ltek

A Pénzĺiwi Üeyosztálv táfiékoztatása alapján: a Képvĺselő-testĺi|et 392t2012. (XI.22.)
számú határozatálban foglalt kiiltségvetés módositását érintő rendelkezés a költségvetés
módosításárő| szőlLő'7312012. (xII.21.) iinkoľmányzati rendeletben végrehajtátsra keľült.

Javas lat me llszo bro k és emlékttÍblók elhely ezés ére

39412012. (Xr.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy támogatjaKovács Ferenc emléktáblájának elhelyezését a
Budapest VIII. Kľudy Gyula utca 20. szźlmű épület utcai homlokzatán, amennyiben az
emléktábla elkészítésének és elhelyezésének teljes kĺiltségét akére|mező viseli.

Felelős : polgiíľmesteľ
lJatźndłĺ: 2012. november 22.

A Városfeilesztésĺ és Főépítészĺ Üevosztály táĄékoztatása atapján: a kéľelmező felé a
döntés továbbítás a 20|2 decembeľ hĺínapban megttiŕént.

39st2012. (xr.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, kifejezi azon szźndékát, hogy Kocsis Sándomak, az
Aĺanycsapat olimpiai bajnok labdarugójának szobra felá||itásrakeľüljön Józsefuaľos teľĺiletén,



azza|, hogy a szobor pontos helyszínéről és anyagi tttmogatásźról a polgármester folýasson
egyezteto tátgya|ást a kezdeményezove|, azFTC Baľáti Körének fótitkárával.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 20|z. november 22. és az egyeztető tárgyalások lefolytatását ktjvetően

A Vjľosľeilesztośi éś..nĺéíitĺszi tjgvósżtáN tájékoztatása alapján: a dłintést a
Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Iroda 2012 decembeľében eljuttatta a kéľelmezőnek azzal
a javaslattal, hogy a szoboľ Mátyás téľi esetleges elhelyezéséről folytasson egyeztetéseket
az onkorm ńnyzat vezetésével.

396t2012. (Xr.22.)
A Képviseiő-testtilet úgy dönt, hogy tlímogatja Trom Aladar emléktáblájának elhelyezését. a
Budapest VIII. Magdolna utca 6la szźtm alatti épület utcai homlokzatětĺ, amennyiben az
emléktábla elkészítésének és elhelyezésének teljes kiiltségét akére|mező viseli.

Felelős: polgármester
Határidő: 20If . november 22.

A Váľosfeilesztési és x'őépítészi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a döntés továbbításľa
keľiilt 2012 december hónapban a kérelmező felé' aki 2013. januáľ elején bemutatta a
táů.|a sziĺvegének tervezetét és 2013. januáľ 9.én elhelyezte a táblát a határozatban
szereplő épiileten.

397t2012. (xr.22.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a l72l20l2. (v.17.) szttmű képviselő-testiileti hatátozat
1. pontja alapjan támogatja az A|bertCamus rnellszobot felállítását a Pollack Mihály téren.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2012. novęmber 22.

.ł, ýáľĺśľéĺieśztcsĺ es. ,ľĺcĺiłéiżil ltjgYosztáiv táfiékoztatása alapján: a dtintés 2012
december hónapban továbbításľa került a kéľelmező részére.

ravaslat a Jóaefvdrosí Közteľťilet-feliigłelet 2012. éví költségvetésének módosítdsdra

399t20r2. (Xr.22.)
A Képviselő-testĺilet úgy dcint, hogy

l. a KözterĹilet-felügyelet 30101 cím dologi kiadás e|oirźnyzatźú 7.200. e Ft-lal
megemeli,kĺizhatalmibevételek(bírság)e|őirźnyzatát37.500.eFt-talmegemeli.

2. a Kĺizterület-felĺigyelet 30103 cím dologi kiadás eLoirźnyzatź/- I.200. e ľ-t-tal
megemeli.

3. a Közteľület-feliigyelet 30104 cím dologi kiadás e|őirźnyzatź./- 1.000. e Ft-tal
megemeli.

4. a Közteľiilet-feltigyelet címľend 30105 cím dologi kiadás e\óirźnyzatát 19'100. ę Ft-
tal, a felhalmozási kiadás e|óirćnyzatát 9.000. e Ft-tal megemeli.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatźĺrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításĺánál vegye figyelembe.

Felelős: polgĺĺľmester
Hataľidő: 1-4. pont esetén 20|2. november 22.

47



5. pont esetén a kĺlltségvetés kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2012. decembeľ 31.

A PénzügYi ÜgYosztály táĄékoztatása alapján: a Képviselő.testület 399t2012. (XI.zf.)
számú határozatálban foglalt költségvetés módosítását érintő ľendelkezése a kiiltségvetés

' ' módosításáról sző|ő 73120|2. (XII,2|.) tinkormányzati ľendeletben végľehajtásra került.

,,Vlźllalkozdsi szerződěs a Teleki téri pÍac kivitelezésÍ munkdira,, ttÍrgłú közbeszerzési
eljdrós ojdnlattételi felhívdsdnak elfogaddsa, valamint houdjdrulós az eljdrds
kezdeményezéséhez

40012012. (Yir.22.)
A Képviselő-testület a ,,Vállalkozźtsi szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira''
tárgyű nyílt közbeszerzési eljĺáľásban úgy dĺint, hogy

|. jővahagyJa u e|őteqesnés mellékletétképező ajćnlattéte|i felhívást, azza|, hogy a teljesítés
iđőtartaĺnát 9 hónapban hatćr ozza meg.

2. jővźhagyjauelőteľjesztés mellékletétképező aján|attéte|i dokumentacńt..

3.hozzźĄźru|taryyikozbeszerzésieljáráskezdeményezéséhez

Felelős: polgármester
Határldt| : 20 |2. nov ember 22.

A Városfeilesztési és Főépítészĺ Üwosztálv tájékoztatása alapján: a kiizbe szerzésie|jáľás
ra vonatkozó ajánlattéte|ĺ felhívás megielentetéséľől a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. intézkedett.

A Jeeyzői Kabĺnet tájékoztatása alapjńn: a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadĺí Zrt. a
közbeszelzésĺ eljáľás aján|attételi felhívás megielentetéséľől intézkedett. !ĺz aján|attételi
felhívás szerint az aján|attételĺ hatáľidő 2013. január 28-őn jáľt le. Az ajánlatok
éľtékelése folyamatban van.

.. , A Jóuefvárosí IntézménymíÍkiidÍető Köqlont intézményvezetői lźlllźshelyére kiírt pólydzati
felhívlÍs módosítúsa

402t2012. (Xr.22.)

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Józsefuĺĺrosi Intézménymfüödtető Központ
. intézményvezetói álláshelyére k,lírt páIyazati felhívásban a páIytuat közzétételi ideje 20|2.

noveĘber 13-ra, apźůyázat benyujtasĺának határideje 2012.. novembeĺ 28:ra változik.

Felelős: polgármester
Hatánđő : 20 |2. nov ember 22.

. A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: Intézkedést a páilyánati
határidő lejáľatáig nem igényelt.

Fedezet bíztosítdsa 2013-as naptdr megjelentetésére a rózsefvóros újslÍgban, illetve
Jóaefvdros 2012. évérdl saíIó kiadvóny kíaddsára (írdsbeli előterjesztéý
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404t2012. (Xr.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt,
évľe szóló ĺaptźrt jelentet
feladataira, valamint nyomdai
l.000.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201.2. novembcr 22.

hogy a Józsefuaľos újság 20|2. decemberi számétbaĺ 2013.
ffieg, melynek elkészítéséľe, összeállítására, szeľkesztési
kivitelezéséľe, és az újságban torténő elhelyezésre bruttó

A Hum tájékoztatása alapján: a
naptár a Józsefuáľos jsáry2012. decemberi lapszámában megielent

A Pćnzüwĺ,.'tiďbśżtálv tńjékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 404ĺ2012. (XI.22.)
számú határozatálban foglalt kłiltségvetés módosítńsát érintő ľendelkezése a költségvetés
módosításáľól szóló 7312012. (xII.21.) iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásra keľült.

40st2012. (xr.22.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy 2013 januźr1ában a20|2. évről szóló beszámolót jelentet

meg, melynek elkészítésére, ĺjsszeállításĺĺľa, szerkesztési felađataiľa, teľjesztésére, valamint
nyomdai kivitelezésére bruttó 2.500.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|2. november f2.

A Humánszoleáltatási Üwosztály HĘmánkapcsolati lroda tájékoztatása alapjánz a2012.
évrő|szóló beszámoló a Jĺózsefváľos Ujságban megielent.

A Pénzĺiwi tjeyosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testii|et 40512012. (xI.22.)
számú határozatálban foglalt ktiltségvetés módosítását érintő ľendelkezése a ktiltségvetés
mĺódosítás árő| sző./lő 73|2012. (xII.21.) iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa kerĺĺlt.

406t2012. (Xr.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a 404l20lf.(X|.22.) szźtmű képviselőtestĹileti hatźrozat
alapjźn az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül a

varosmarketing céltaľtalék előirĺányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a

kiadás 11103 cím dologi e\őirányzatéÍ ugyan ezen összeggel megemeLi 2013. évi naptár

megjelentetése címen

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. november 22.

A Pénzüeyĺ Ügyosztály táfiékoztatása alapján: a Képvĺselő.testiĺIlet 406120l.2. (xI.22.)
számrĺ határozatában foglalt ktiltségvetés módosítását érintő rendelkezése a költségvetés
módosításárőiszőiő 7312012. (xII.21.) iinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásra keľült.

49



40712012. (Xr.22.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a 405l2012.(XI.22.) számű képviselő-testületi hatźrozat
alapjánaz onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és áliatrínos taľtalékon belül a
városmarketing céltaľtalék előiranyzatát 2.500'0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejtĺleg a
kiadás l1103 cím dologi előirányzatát ugyan.ezen összeggel megeme|i2012. évi beszámoló
megjelentetése címen.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2012. november 22.

A Pénzügvi ÜgvosaliĹly tájéRaztatása alapján: a Képviselő-testü|et 407t2012. (xI.22.)
számú határozatában foglalt költségvetés módosíÚását éľÍntő ľendelkezése a kiiltségvetés
módosításáľól szĺóló 7312012. (xII.21.) tinkormányzati ľendeletben végľehajtásľa keľůilt.

408t2012. (Xr.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgĺírmestert, hogy.a 404-407ĺ20|2.(XI.22.)
szźlmu képviselő-testületi hatźtrozatokban foglaltakat az önkormźnyzat kĺiltségvetésének
kĺivetkező módosításán áI v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: az ĺinkormányzat költségvetésének kĺivetkező módosítása, legkésőbb 20tf.

decembeľ 31.

A Pénzĺĺeyi Ügyosztálv táĄékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 408t2012. (XI.22.)
.számrł határozatában foglalt kiiltségvetés módosítását éľintő ľendelkezése a kiiltségvetés
mĺídosításárő|-sző|ő 73l20l2. (xII.21.) tinkormányzatírendeletben végľehajtásra keľült.

Javaslat alpolgdrmester vúlasztdsdra, ílletményének és költségtérítésének megdllapítltsdra

41sr2012. (Xrr.06.)
A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy titkos szavazással a polgáľmesteľ javaslatára az otv' :ł.5
(l) bekezdése és 37.$ -a a|apjan 20t2. december 6. napjátó| dr. Sĺíĺa Botondot ftĺállású
alpo l gárme sterľé v źt|asrtj a me g.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 2012. december 6.

A Jegyzői Kabinet tńjékoztatása alapján: dľ. Sáľa Botond főállású alpolgáľmesterľé
vá|asztásával létľejtitt foglalkoztatásĺ jogviszonya tá.ľgĺában kelt okĺrat előkészítésľe és
aláíľásra keľÍĺlt.

416t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Polgĺĺľmesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fo pľémiumévek programban
foglalkoztatottak, valamint a tlíľsadalmi megbízatástl alpolgármester nélkiili
engedélye zett létszźtmát 20 |3 . j anurír 0 1 . napj ával l 7 1 fr ben hatźlrozza meg,
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2. a titkos szavazássa| 20|2. december 6. napjátő| megválasztott foglalkoztatásr
jogviszonyban ál1ó dr. Sĺĺľa Botond alpolgármester havi illetményét az illetményalap és a

13,78-as szorző szorzataa|apjźn 532.800,- forintban állapítja meg.

3. dr. Sara Botond alpolgáľmesteľ - kĺiltségátal áĺyra vonatkozó nyi|atkozata aIapjźn _

költségátalanyarĺak mértéke illetményének 20Yo-a, <isszegét havi 106.560,- forintban
źů|apítjameg

4. a 20|3. évtől a mindenkori költségvetés terhére előzetes ktitelezettséget vá|la| a

tisztségviselőt megillető illetményre és költségátalźnyraés egyéb juttatásokĺa.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a kĺĺltségvetés tervezéséné| ahatźtrozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: l. pont: 20|3.januaľ 01.,

2.-4.pont 2012. december 6.,
5. pont a2013. évi költségvetés elfogadása

A JeeYzői Kabinet táĘékoztatása alapján: a határozat2.3. pontja tekĺntetében: dľ. Sára
Botond főállású alpolgáľmesteľi foglalkoztatási jogviszonya tárgľában kelt okĺrat
előkészítésre és a|áirásra került a hatńrozatban foglalta ĺlletmény és költségátalány
firyelembe vételével.

A PénziiwÍ ijgvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 416l2012.(xil.06.)
számú hatńrozatálban foglaltakat az [Jgĺosztá|y a 2013. évi ktiltségvetés tervezésekoľ
firyelembe veszĺ.

ravaslat címzetes óvodavezetői cím adomdnyozlÍsóra

4I8t2012. (KI.06.)
A Képviselő-testülęt úgy dĺĺnt, hogy

1. Völgyesi Arna a Naprafoľgó Napközi ottlronos ovoda nyugállomźnyba vonuló
vezetójerészére kiemelkedő munkateljesítménye a\apjźncimzetes óvodavezetői címet
ađomźnyoz

2. felkéri a polgáľmesteľt a címzetes óvodavezetői cím és tĺíľgyjuta|om źtadásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0l2. december 19.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv táĘékoztatálsa alapjánz a címzetes óvodavezetőĺ cím
2012. decembeľ 19-én átadásľa keľült.

ravaslat a Jóaefvdrosi IntézménymíÍködtető Központ vezetői púlydzatónak elbírdldsúra

419ĺ2012. (xII.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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a Józsefvarosi Intézményműkĺidtető Központ vezeti5i álláshelyére kiíĺt pźiyázatot
eredménytelennek nyilvĺánítja és vezetői megbízást ad Szendľeiné Erős Hajnalka
részére a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Kĺizpont (1082 Buđapest, Baľoss u. 84.)
intézményb en 20 l 2 . de cemb er 1 0 . - 20 I 3 . februáľ I 4 . kii zijtti idő szakra.

a magasabb vezetó illetrnényét oly módon áI|apítjameg, hogy a magasabb vezetői
pótlék 100.000 Ft/hó, a Kjt. vonatkozó e|óírásai, a munkáltatói dĺintésen alapuló
illetményrésszel kiegészítve bluttó 570.000 Ft.łrĺ5, vagyis tisszesen bruttó
otszázhew enezer Ft/hó.

a2. pontban szereplő illetmény ö'sszegére Z}|3-banelőzetes kötelezettségetvá||al,

elfogadja a Józsefuáľosi Intézményműkĺidtető Központ intézményvezetői álláshelyére
vonatkozó páIyazati felhívást aze|óte4esaés mellék|etétképező tartalommal.

ahatáĺozat 4. pontja szerinti pályźzat lebonyolításźůloz3 tagű éľtékelő bizottsźlgothoz
létre, mely tagjainak az a|ábbi személyeket jelöli ki:

Sántha Péterné
Pintér Attila
Zentai oszkár

felkéri a polglírmestert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti pá|yazati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
intemetes oldaliín, a Józsefulĺľosi onkoľm ányzatinteľnetes honlapj án.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodj on az éľtékelő bizottság javaslata a|apján, a
páIyźzati felhívás szerinti benyújtási hatźtndőt követő képviselő-testĺileti iilésre a
vezetőipźiyázatoteLbiráiźsáravonatkozóelőterjesztéselőkészítéséről.

Felelős: polgármester
Hatánđő 1-5. pont esetén: 20|2. december 6.

6-7. pont esętén: 2013. februar |2.

,ł Hĺnánśżőieáliĺiäši.,ľĺgýóśżiĺiý..ińjékoztatálsa alapján: a hatńrozat 4.5. pontjáľa: A
döntés végľehajtása nem ĺgényelt ĺntézkedést.
6. pontra: Apáůyáizati felhívás 20|2.|2.14. napján megielent a koľmányzatĺ személyiiryi
igazgatási feladatokat e||áúő szeľv ĺnternetes oldalán.

iĺavas,laÍ a rózsefvúrosi onkorłnúnyzat 2013. éuí iĺi)ltségvetési koncepcilíjltra

42lĺ2012. (KI.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

t. a 20|3. évi költségvetési koncepcióját az e|oteqesztés IV. pontjában foglaltak szerint
elfogadja.

2. a nemzetiségi önkoľmányzatok tiĺmogatásrínak 2013. évi ĺisszege tzonos a 20|2. évi
összeggel - 200,0 e Ft/ nemzetiségi cinkormlányzat, kivéve Roma onkoľmanyzat, melynek

l.

3.

4.

5.

6.

7.



ĺisszege 16.000,0 .e Ft -, 2013. évben működési céltaľtalékÍa pá|yázati címén 1.000 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: polgármester
Hatlíridő : 20|3 . évi kĺiltségvetés elfogadása

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 421l2012.(KI.06.)
számú batározatálban foglalta|<at az Ugĺosztá|y a 2013. évĺ kiiltségvetés teľvezésekoľ
firyelembe veszi.

A róaeÍvőrosí onkormlźnyzat 2013.
rendelete

422t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy

éví útmeneti gazddlkodlÍsúról sajhí ?)nkormúnyzati

|. a 2013. évi átmeneti gazđá|kodásról szóló önkormźnyzati rendelet hatáIyba lépésével, az
abban foglaltak a|apjźn 20|3, januaľ-februar hónapra vonatkozóan tźmogatási szerződést
köt a Józsefuáľosi Gyeľmekekért Üđültetéséért Kĺizhasznú Nonprofit Kft-vel, a
Józsefuarosi Ktizĺisségi Hazak Nonprofit Kft-vel, a Jőzsefvérosi Kultuľális és Spoľt
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel és a Bárka Józsefuaľosi SzínhlízĹ és Kulturális
Nonproťlt Kft-vel.

2. az |. pont alapjan felkéri a polgĺĺrmesteľt támogatási szerződések aláírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 1. pont esetén 2013.januaľ 01.,

2. poĺt esetén 20|3. január 07 .

A Pénzůievĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 422ĺ2012.(xII.06.)
számú határozatźlban foglaltak az Ügyosztály részérő| kültin intézkedést nem
igényelnet a szelződések aláíľásľa keľĺiltek.

A Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a támogatásÍ
szeruődések elkészĺiltek, aláíľás alaÍt vannak

A Józsefuáľosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten Ktizhasznrĺ NonpľoÍit Kft. tájékoztatása
alapján: a2lt3.januáľ.februáľ hĺínapľa vonatkoző támogatási szerződés a|áńráłsa a Kft.
részérő| megtiirtént.

Javaslat a 2013. éví kökségvetés terhěre előzetes kötelezettségvlźIlaldsra

423t2012. (Xrr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 20|3. évi kĺiltségvetés teľhére, az átmeneti gazdá|kodás időszakźtra jaruútr, február
hónapokľa előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal által ügyviteli és egyéb feladatokľa
2013. januar 0I. napjátől megkcitésre kerĹilő megbízási szerzódések megkĺitésének
fedezetére |.592,0 e Ft + jríľulékai összegben,
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megkötésre keľĹilő jogi' pénzügyi- adótanácsadói feladatok ellátásźra iranyuló
szerződések fedęzetéľe l.400,0 e Ft + Áfa clsszegben,

3.) a 20|3. évi költségvetés terhére az átmeĺeti gazdá|kodás időszakáta január, fębruár
hónapokra előzetes kĺjtelezettséget vállal az onkoľmźnyzat áIta| 20|3. januaĺ 0l.
napjától megkĺitésre kerülő, a nemzetiségi önkoľmźlnyzatok ügyviteli feladatainak
e||źtásźtra vonatkozó megbízási szeruődés fedezetére 400,0 e Ft + jaľulékai összegben,

4.) a 2Ot3. évi költségvetés terhére az źúmeneti g?zdálkodás idószakźrajanuar, február

ľľääľru'ľí"Jaĺ:H'".TĽ''äľźľ jiff .;*:ffiľľ"'1l"*.ť"í:ľ'ilfr äJ':
megbizási szerződések fedezetéľe 1.000,0 e Ft + Áfa összegben,

5.) a 2013. évi költségvetés terhére 2013. januźr 0I.- 20t3. december 31. hónapokĺa
előzetes kötelezettséget vá||a| az onkoľmáĺyzat á|ta| 20|3. januĺĺľ 0l. napjátőI
megkĺitésre kęľülő, a honlap szeľkesztési, tizemeltetési, karbantartási tevékenységľe
vonatkozó szo|gźitatźlsi szerzódés fedezetéľe 2.34O,O e Ft + Áfa összegben,

u,Ĺu'"o"|,*"'.ffj:.,:ľřnł:::r':.*T,ffi;"Ł's"*1'*#}^ľľ"#ľłłłł"ÍŁ#iTľ

napjától megkötésre keľiilő, sajtó- médiafigyelésselkapcsolatos feladatokra vonatkozó
szerzodések fedezetére 339,540,-pt + Áa összegben,

7.) a 2013. évi kĺiltségvetés teľhére 2013. januar 0I.- 2013. decembeľ 31. hónapokĺa
előzetes kcitelezettséget vá|lal az Önkoľmányzat á|ta| 20|3. januaľ 01. napjától
megkötésre keľülő, a kozbeszeruési tanácsadói feladatok e|Iźtásfua vonatkozó
megbizási szeruődés fedezętére !4.400,0 e Ft + Áfa tisszegben,

8.) a 2013. évi költségvetés teľhére az átmeneti gazdá|kodás iđőszakźra januźn, februar
hónapokľa előzetes kĺitelezettséget vállal az Önkormányzat á|ta| 2013. januaľ 01.
napjától megkötésre kerülő, a kozbeszerzési eljáľásokban az 5 ftĺs Bíľá1ó Bizottság
tagiainak díjazására vonatkozó megbízási szetződésekfedezetére 1.200,0 e + járulékai
összegben,

9.) a 20|3. évi költségvetés teľhéľe 20|3. januar 0|.- 20|3. decembeľ 31. hónapokra
előzetes .kĺitelezettséget vá||aL a Józsefuaĺos című hivatalos kiadvannyal kapcsolatos

'r 1, '

inánvuló szerződések fedezetéte az alźhbiak szeńnt:

a) újságírrĺs, cikkírás, kaľikatúrfü készítése, fotóľipoľteri, fényképezési, szerkeszĹési
feladatok 7.4oO,0 e Ft +Áfa és 6.557.300 Ft + jaľulékai összegben,

b) |apteqesztési feladatok kiadásaira 3.14|,424 Ft+ Afa ĺisszegben,
c) tördelési feladatok kiadásaiľa 2.200,0 e Ft + Áfa összegben,
d) tigyfelszo|gá|ati kiadásokĺa 1.560,0 e Ft + jáľulékai összegben,
e) a hiľdetésszeľvezés 375,0 e Ft + Áfa összegben.
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10.) a 2013. évi kciltségvetés terhére előzetes kötelezettségetvźůIa| a Hivatal Beléptető és
munkaidő nyilvántaľtó rendszerének kiépítésére bruttó 12.000.000,- Ft tisszegben az
adóbevételek terhéľe.

11.) a 20|3. évi költségvetés terhére előzetes kcitelezettségetvá||al a Hivata1 infoľmatikai
eszkö'zök, kellékek beszerzésére 20|3. januér 1-tő| 2014. június 30-ig előzetes
kĺjtelezettséget vállalĺisszesen bruttó 25.000,0 e Ft ĺisszegben.

I2.) a 2013. évi koltségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal iroda- és
irőszer, nyomtatvánY, fax és fenynrásológép festékhengerekbeszerzésére 2013. január
l-tőI2013. december 3l-igelłĺzetes kötelezettséget vźila| összesen nettó 30.000,e Ft +
Áfa összegben.

13.) felkéri a polgármesteľt a hatźlrozat 3., 4., 8., 9. pontjában meghatźtrozott feladatok
el|átásaravonatkozószerződéseka|áírásźra.

14.) felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2O|3. évi költségvetés
terv ezéséĺél vegye fi gyelembe.

15.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Képviselő-testület soron kĺivetkező ľendes ülésére
készítsen előterjesztést a kĺlzbeszerzési eljĺĺľásokban működő Bíľáló Bizottság 2 fővę|
töľténő kiegészítéséľe és díjazásllka vonatkozóan

Felelős:
Hatźnđo,.

polgáľmesteľ
I-|2.,14. pont esetén 2013. évi költségvetés tervezése
1 3. pont esetén 2012. december 3 1 .

15. pont esetében a képviselő-testület 2012. decemberi 2. ülése

A Pénzĺieyi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 423l2012.(KI.06.)
számű határozatában foglaltakat az [Jgĺosztáiy a 2013. évi költségvetés teľvezésekoľ
Íiryelembe veszÍ.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a határozat |-7, 9. pontjában foglalt
szerződések megkötéséľől a Polgármesteľi Hivatal ĺlletékes szervezeti erységeĺ
intézkedtek A hatáľozat 10.12. pontjaiban szereplő közbeszerzési eljáľások megindítása
2013. januáľ, febľuáľ hónap. Ahatározat' 15. pontjában foglalt bíráIó bĺzottságĺ tagokľa
vonatkozó javaslatot a Képvĺselő-testület 20|3, januáľ 23-i ĺilésén tńrg5ĺalta és
v á]asztotta meg az új tagokat.

Javaslat 2012. éví jutalmazdsra

424ĺ20t2. (KI.06.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I. a 2012. évi megnövekedett feladatok miatt a 498l20ll. (xII. 15.) sz. hatźrozatźnak c)
pontjában foglaltaktól eltérően úgy dönt, hogy 20|2. évben a szeÍvęzęti eredményeken
alapuló és a szervezeti eľedmények egyéni hozzájáru|ását elismęrő általános jlÍa|mazásra
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legfeljebb az át|agos egy havi béľkeľet legfeljebb 40 %-ának megfelelő jutalomkeret
haszná|ható fel, melynek terhére az át|agos betöltött |étszźrĺ legfeljebb 75%o-a részesíthető
jutalomban.

2. Ahatéltozat 1. pontjában foglaltak alapján a Polgáľmesteri Hivatal és a költségvetési
szen,ek kifizethető jutalom keretét és a jutalmazhatő |étszámot az 1. számil
mellékletben szeľeplő adatok szeľint állapítja meg.

3. azBgészségugyi Szolgálat saját költségvetése terhére a bérmegtakaľításból és annak
járulék maľadványábő| 20.||2,4 e Ft - jutalom l5.836,5 e Ft, szociá|is hozzájárulási
adő 4.275,9 e Ft - keretösszeget ťlzethetki jutalomként az alkalmazottaknak.

4. a./a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek I. sztműmellékletében szereplő
kiadás bérmegtakaľítás összegét94.703,82 eFt-tal és jĺáľulékainak ĺisszegét26.357,64 e
Ft-tal és a Polgáľmesteľi Hivatal és a költségvetési szervek bevételi támogatások saját
költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát 12|.06I'46 e
Ft-tal csökkenti.

b./ az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék
e|őirźnyzatan beltil a jutalom és jĺĺľulékainak e|oirźnyzatźú |2I.06I,46 e Ft-tal
megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszköz
á||amháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek mfücjdési feltigyeleti
szerv i e|őir tny zatéú, ugy an ezen ö s sze g ge l c s ökkenti.

c.l az onkormányzat kiadás l1107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a
jutalom és jĺĺľulékai céItarta|ék előirlínyzatát |29.877,I| e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím miíkĺidésre átadott péĺueszköz államhéztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti szeľvi e|óirźnyzatát,
ugyan ezen összeggel megemeli.

d.l a Polgĺáľmesteri Hivatal és a költségvetési szervek 1. számú mellékletében
r,észletezetĺek alapján a bevételi tĺĺmogatások saját költségvetési szervek műkĺidési
felügyeleti szeľvi támogatas e|óirźnyzatát |29.877,11 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 102.265,4 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó előirrínyzatźú 27.6I|,67 e Ft_tal
megemeli.

5. felkéľi a polgiírmesteľt munká|tatői jogkĺĺrében a költségvetési szervek jutalomkeret
e|őirźnyzata terhéľe az intézményvezetők jutalom összegének megállapíttsára és a
kifizetés intézkedésľe.

6. a VIII. keľületi Rendőľkapitrĺnyság állományában lévő rendőrtik ,,Józsefuáľos
Rendjéén'' kitiintető cím adományozźsźůloz pénzjutalomként 3.000,0 e Ft és
jaľulékként 810,0 e Ft összeget biztosít a mfüödésí cé|tartalékon belül a jutalom és
j áľulékai e|oir źny zata terhére.

7. felkéri a polgáľmesteľt a cím adományozás odaítéléséľe és december 31 . napjáig az
źúadésára,

8. a 6. pontban foglaltak miatt az onkoľman yzat k'ladás 11 Ĺ07-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belĹil a jutalom és jrĺrulékai céltaľtalék e|óirźnyzatát 3.810,0 e Ft-
tal csökkenti és ezze| egyidejrileg a kiadás 11l04 cím személyi juttatás e|őirźnyzatźú.
3.000'0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jrírulékok és szocíá|is hozzájĺĺrulási adó
előirtnyzatát 810,0 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2012. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
módosításánźi a hatfuozatban foglaltakat vegye figyelembe.



Felelős: 1. pont esetében: polgáľmester, jegyzo, intézméĺyvezetők, gazdasági
taľsaságok vezetői

2. poĺt esetében: polgármest er, jegyző, intézményv ezetők
3. pont ęsetében polgáľmest er, Egészségiigyi Szolgálat vezetóje
4. pont esetében: polgármesteľ, jegyző, intézményvezetők
5-9. pont esetében: polgármester
1-8. pont eseĹében 20|2. úeĺ;cĺnbeľ 3 1.,

9. pont esetében 20|3.janulíľ havi rendes testĺileti ülés
Hatáľidő:

A 424t20I2. (xII.06.) számú határozat mellék|etét a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza.

A Jegyzőĺ Kabinet tájékoztatása alapjánz a 2012. évĺ jutalomkeľet felosztásáľól a
Polgármesteľĺ Hĺvatal tekintetében a jegző a polgáľmesterľel eryetéľtésben diintött' az
ĺntézményvezetők tekintetében a polgáľmesteľ, munlĺ{ltatóĺ jogkiiľében eljáľva hozta
meg döntését. A jutalmak kĺÍizetéséľe a hivatalĺ dolgozók tekĺntetében2012. december
|7.én keľült soľ.

A Pénziievĺ ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testüt|et 424t2012. (xII.06.)
számú határozatálban foglalt ktiltségvetés módosítását érintő rendelkezése a kiiltségvetés
módosításáľól szĺóló 7312012. (xII.21.) iinkormányzatirendeletben végrehajtálsľa keľült.

Javaslat a Bp. WII. Prdteľ u. 30-32. és Vajdahunyad u. 23. sz, alatti tdrsashdzak
garanciúlÍs mun kdinak elvégzés ére vonatkoaí me gdllap odlźs o k meg kötéséľe

42st20r2. (Kr.06.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellék letétképező, az onko rmźnyzatés a Budapest VIII. Pľáter
. u. 30-32. .sz. a|atti társasház garanciális javításainak ťĺnanszírozáséú szo|gźiő

,,Megállapodás gaľanciális munkfü elvégzésére tĺiľténő támogatás nyújtásĺáÍól'' címú
megállapodástésf e|hata|mazzaapolgármestertannakalźitásźna.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. decembeľ 31.

2. e\fogadja az előteľjesztés mellékletét képező, az onkormźnyzat és a Budapest VIII.
Vajdahunyad u. 23. sz. a|atti társasház gaľanciális javításainak ťlnanszirozását szo|gźiő

,,Megállapodás gaľanciális munkfü elvégzéséľe töľténő tĺĺmogatás nyújtĺsĺíľól'' című
me gállapodást é s felhatalmaz za a p o|gétrme stert annak a|źńt ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2012. december 31.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ tigvosztálv tájékoztatása alapján: a
megállapodások a|áírásra kerĺiltek
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A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgákató KÍt bérletÍ díj feliilvizsgdtatdra
vonatkoaí kérelme a Budapest WII. kerĺilet, Üllĺĺ tłt 16/8. szdm alatti ĺs tjtlĺt ĺłt 18. szdm
alattí nem lakós célt,i helyiségek esetében

427ĺ2012. (xII.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) hozzájúľul a Kr.eaĹív Hobby 2001 Kft. által béľelt nem lakás célú helyiségek bérletí
szeľződéseinek módĺlsításához és a bérleti díjának 20 %o-ka| alacsonyabb ĺisszegen tĺiľténő
megállapításźůloz,20|2. december 01-től 2013. december 31-ig taľtó idő:artamra az a|ábbiak
szerint:

a.) Budapest VIII. keľület, Üllői út l6lb. szám a|attí 36763l0lN48 hľsz-ú, 1lsm2
alapteľĺilehi nem lakás célri helyiség bérleti díja20|2, december 0l-től 74.810,- Ft/ľró + ĺfa+
kozuzemi és kül<in szo|gáItatźtsi díjak cisszeg, z\I4.janurĺr 01-től 93.5I3,- Ft + Áfa + infláció
+ ko zítzęmĹ és kiilöns zo|gá|tatźsi díj ak ĺi ssze gĺe emelkedik.

b.) Buđapest VIII. keľület, Ülloĺ út 18. szźnn a|atti 36764lOlN1 hľsz-ú, 756fił
alapteľületíĺ nem lakás célú helyiség bérleti dija20l2. decembeľ 0l-től 882.599,- Ft/hó + Áfa
t kiĺnjzemi és kiilön szolgźůtatttsi díjak összeg, amely 2014. janulíľ 01-től I.|O3.249,- Ft +
Afa + koz:ťrzemi- és kĺilönsżolgáltatási díjak ĺlsszegre emelkedik.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő a fennálló béľleti díj
hźúraLékźÍ (2012. október 3|-ig I .027 .I73,- Ft) a szerződés megkötéséig egyenlítse ki.

3.) a 17/2005. (IV. 20.) szźmű önkoľmlĺnyzati renđe\et 22. $ (2) d) pontja a\apján abér|ő 3
havi bruttó bérleti.díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe (feltoltésére), a 22. $ (2) c) pontja
alapján akozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyí|atkozat a|áításárakötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatlíridő: 20|2. decembeľ 6.

A Kĺsfalu Kft. tátjékoztatása atapján: a béľlő 2012.12.13.án írásban értesítveo a béľletĺ
szerződés 2013.01.|4-én aláíľásľa kerĺilt.

Javaslat a J őzsefv áľosi Közterület.felü gyelet létszámának bővítéséľe

429t2012. (Xrr.06.)
A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

6. a.l 2013. január l-jétől a 20|3. évi kĺiltségvetés terhére a Józsefuáľosi Kĺiztertilet-
felügyelet kĺjzterület-felügyelői engedélyezettlétszámát 15 fővel megemeli, melynek
a|apjan 2013. januátt 01. napjától 66 fbben hatáĺozza meg a közteľület-feltigyelői
létszámot.

b.l az a./ pontban meghatározoÍt |étszźltlbővítés átlag illetményét (alapilletmény,
illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000.-Ftlfőĺhő összegben á|tapítja meg a
munkáltatót terhelő szociális hozzźljźru|ási adó nélkül.

c. la térťĺgyelő ktĺzpont mfüöđéséhez az év minden napjźn, minden napszakban a
jelenlegi létsziímon belül 1 fo kozeľtilet-felügye|ĺ\í létszźm binositását engedé|yezi,
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mely feladatellátashoz céIjuta\om kifizetését engedélyezi. A céIfeladatra biztosított
éves keret összegét bruttó 1.000 Ft/&a ĺĺsszeget alapul véve munkáLtatőt terhelő
jaľulékok és szociális hozzájźtru|ási adó nélkül 8.016,0 e Ft.ban hatźrozzameg.

7. al elfogadja az előterjesztés 1. szttmu mellékletében részletezeĺt beszerzéseket, es

felkéri a Jőzsefvźĺosi KözeľĹilet-felügyelet vezetőj ét a beszerzések'hez sziikséges
elj aľasok lefolytatásáľa, lebonyol itásźra.

b.ĺ az 1. sz. mellékletben rész\etezętt kiadásokľa f0|3. éwe e|őzetes kötelezettséget
vá||a| |08,647.000 Ft összegben,Z}L4. évtóI73.908 e Ft összegben azintézmény saját
bevételeinek és az onkoľmrĺny zat aďőbevételeinek terhére.

8. felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatfuozatban foglaltakat a 20|3. évi kĺĺltségvetés
tervezéséĺéI, valamint az azt kovetkezó évek költségvetés teľvezésénél vegye
figyelembe

9. felkéľi a KözteľĹilet-felügyelet vezetojét, hogy a Iőzsefvźrosi KĺĺzteľĹilet-feltĺgyelet
Szerv ezeti és Mfü ĺidé si Szabźiyzatźnak módo sításara vonatkozó j avaslatát teľj essze
elő a Képviselő-testiilet2013.januĺáľ havi első rendes üléséľe.

10. felkéri a KozteľĹilet-felĹigyelet vezetójét, hogy a KözteľĹilet-felügyelet
gépjĺĺľműparkjából a Józsefuĺĺľosi Polgarőrség részére źÍaďandő gépjáľművek
átadźĺsáva| és további működtetésével kapcsolatos javaslatát terjesszebę a Képviselő-
testi.ilet elé.

Felelős: polgĺĺrmester

Hataridő: 1. pont esetén 20|3.januĺĺľ 01.
2. pont esetén 20|2. december 06.

3. pont esetén a20|3. évi kĺiltségvetés teľvezése
4., 5. pont esetén a Képviselő-testiilet 2013.januĺĺľ havi első rendes iilése

A Pénzüeyĺ Ügvosztálv t ájékoztatátsa alapján: az Üryos ztá|y a batározatban foglaltakat
a2013. évĺ kiiltségvetés teľvezésekor Íiryelembe veszi.

A Jĺízsefuárosĺ Kiizteľůilet-felĺigYelet tájékoztatása alapjánz a 42912012. (KI.06.) sz.
képvĺselő.testĺileti határozat 4. pontjában szeľeplő, a JKF sZMsZ módosítás eg5ĺeztetése

folyamatban van. A határozat 5. pontja szeľinti gépjáľmíĺ beszerzésĺ eljárás.
folyamatban van. A Polgárőľség részére ttirténő átadásľa vonatkozó javaslat a
beszeruési eljáľást kiivetően válĺk aktuálissá, amikoľ már a megvásáľolt gépjárművek
ľészt vehetnek a JKF napĺ szolgálatában.B;zt ktivetően lehetséges az átadással és további
műkłidtetéssel kapcsolatos javaslatot képvĺselő.testiilet elé terjesztenĺ, váľhatőan a 2013.
máľcius havi első ľendes képviselő.testületi ĺilésre.

Javaslat a térJigłelő központ tovlźbbí mííkijdtetésére

430t2012. (xlr.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. fenntaľtja a 36512011. (x.15.) számű és a 204120|2. (vI.21.) számtĺhatźlrozatźtbarl
elfogadott, a Budapesti Rendőr-főkapitĺányság és az onkoľmĺĺnyzat közótt kotött, az
előterjesztés 1.1 és |.2 szźmű mellékletét képezo, közterületi térfigyelő ľendszer



. uzemeltetéséľe vonatkozó megállapodást, egyben felkéri a polgáľmestert, hogy az
előterjesztés |. sz. mellékletét képezĺĺ megállapodás II. 13. c) pontja tekintetében
folytasson egyeztetéseket a BRFK v ezetőjév eI.

2. elfogadja az e|őteĄesztés 2. szźlm,Ú mellékletét képező, a Budapesti Rendőľ-
főkapitźnyság és az onko,rmőnyzatkozott'2013.januĺáľ 01-től 2O|3. december 31-ig. taÍtő, tulszol gálat ťlnanszírozásiíľa vonatko ző megá|Iapodást.

3 . a határozat 2. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt a megállapod ás a\źirásźra.

4. aJ ahatározatban foglaltak alapjan a 3 fii kamerakezelő rendőr részére 32.666,0 e Ft, a 2
fő ľendszergazdatészére 2.058,0 e Ft, a túlszolgálat ťtnanszírozásara (3 fő) 53.401,0 e
Ft, 2013. évre összesen 88.125 e Ft-ot biztosít a Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet
30102 cím részére, és egyben előzetes'kĺjtelezettséget vállal a20|3. évi költségvetés
terhére, melynek fedezetéĺil az adőbevételeket jelĺlli meg'

b.l felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20|3. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásźná|
a hatźn o zatban fo glaltakat ve gye f i gyelembe

Felelős: polgĺíľmesteľ
Haüíridő: 1 . pont esetén 20|2. december 06., egyeztetések tekintetében 2013. januar 3l.

2., 3. pont esetén 20|3.januaľ 0 1.

4. a./pontesetén 2012. december 06.
4.b.lpont esetén a20|3. évi költségvetés teľvezése

A álkodási és táiékoztatása alapj án : m egállap odás
a|áirása az koľmányz at részérő| megtöľtént.

A Pénzĺievi ÜgvosztáIv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 430t2012.(xII.06.)
számú batározatátban foglaltakat az Ugľosztály a 2013. évi ktiltségvetés tervezésekor
firyelembe veszĺ.

Javas lat a Jóaefvdrosi Pdlyaudvar főépiiletének hasznosítdsdra

434ĺ2012. (KI.06.)
A Képviselő-testĹilet kifejezi azon szándékźú, hogy amennyiben a MÁV teľületek
vagyonľendezése során az onkoľmźnyzat fulajdonába keľül a Józsefuĺárosi Pályaudvaľ
terĹilete, abban az esetben a Piílyaudvar föépületében kialakításra kerĹilő Holokauszt
Emlékközpont - Raoul Wďlenberg Euľópai Emlékhely és oktatási Központ funkciót
fenntaľtja.

Felelős: polglíľmester
Hataľidő: a vÁv Zrt. és a Magyar Áľam ktizötti teljes ingatlanvagyon rendezését követően

A Váľosfeileszté'si és Főépítészĺ Üeyosztálv tá$ékoztatása alapján: a dtintés továbbításra
keľůilt 2013.januáľ hónapban a kéľelmező felé.

Javaslat a Jóaefvdrosi onkormúnyzat dltal fenntartott iskoltúk és a űíaefvórosi Egłsěges
Pedagógíaí SzakszolgúIat és Szakmai SzolglÍltató Intězmény alapító okiratúnak
módosítósúra



435t2012. CXrr.06.)
A Képviselő-tęstiilet úgy dönt, hogy

1. az źt|tala fenntaľtott Deák piak eltalános Iskola, a Losonci Téri Általános Iskola, a
Németh LászIő Általános Iskola, a Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általĺĺnos Iskola, a Jőzsefvźnosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és

Általá''os Iskola, a Vaida Péter Ének-zenei Általa''os és Spoľtisko|a, a Józsefuárosi
Zeneiskola (új név: Józsefuarosi Alapfokú Zenemuvészeti Iskola) és a Józsefuĺírosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény (új név:

Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet) módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt aLapítő okiratát az
e|őteqesńés 1-16. sz. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. december 15-i
hatállyaljóvźhagyja.

2. fe|hata|mazza a polgáľmestert a határozat I. pontjában meghatźrozott dokumentumok
alźlírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatlíridő: f0|2. decembeľ l5.

A Humánszolgáltatásĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: Az iskolák és a Józsefváľosĺ
Pedagógiai Szakszolgáiat és Pedagĺígiai Intézet erységes szeľkezetbe foglalt alapító
okĺľatai és a módosító okiratok aláíľásľa kerültek

A Pénzĺievĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testůi|et 435l2012.(xII.06.)
számú ,határozatában foglaltakat az [Jgĺosztáiy az onkoľmányzat á./rta| fenntaľtott
ĺskolák alapító okiľatának módosítását, valamint erységes szerkezetu alapító okiľatát a
tiinsktinyvĺ nyilvántaľtáson történő átvezetéshez a Magyaľ Allamkincstáľ felé
továbbította.

Javaslat pszichiútriaí betegek nappali elldtúsa kiitelező iinkormlányzati felaĺlat biztosítlźsúra
2013. évben

436t2012. (xlr.o6.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező ĺinkormányzati feladat e|Látására

hatźrozott időtaľtamĺa 2013. januaľ I. napjźiő| f0I3. december 31. napjáig ellátási
szeľződést kĺit

a Moravcsik Alapítvĺínnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) melynek ideje
alatt 300.000,- Ft/hó összegben szo|gáitatási díjat binosít,

a Szigony-Útitĺĺľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kozhaszntl
Nonprofit Kft-vel (székhely: l083 Budapest, Práteľ u.44. fszt,. 5N) melynek iđeje
a|att200.000,-Ft/hószo|gá|tatásidíjatbizosít.

2,feLhata|mazza a polgĺírmestert az 1. pontban meghatározottak szerint a szerződések
aláírására.

a.

b.
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3. az I. pontban megjelö|t feladatra előzetes kĺitelezettséget váILaI az onkormányzat
20|3. évi költségvetésének teľhére 6.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő l. pont esetén 2013.januaľ 01.
2.pontesetében 20|2. december 15.
3. pont esetében az önkormányzatz}I3. évi kĺiltségvetésének tervezése

A Humánszolgáltatási ljgvosztálv tńjékoztatása alapján: a szerződések aláíľásľa
keľĺiltek 2012. december 19. napján. A fe|adatellátás 2013.január l.jével megkezdődtitt.

A Pénzüwĺ Üeyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 436t2012.(KI.06.)
számú határozatálban foglaltakat az Ug5ĺosztály a 2013. évĺ ktĺltségvetés tervezésekor
firyelembe veszĺ.

Javaslat . a JózsefvúrosÍ IntézménymíÍködtető Központ Szervezeti és Műíködési
S zab dlyzatdnak elfo gadús óra

437ĺ2012. (KI.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) jóvlĺhagyja a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 20|2. december 10-től
hatályos _ aze|őteĺ1esztés mellékletét képezo - Szervezeti és MűködésiSzabźiyzatźľ',

2) felkéri a polgiĺľmestert a Józsefvlírosi Intézménynfüödtetési Kĺizpont Szervezeti és
Mfü ĺ' dé si Szab á|v zatźnak a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határido:1. pont esetében 20|2. december 06.

2. pollt esetében 20|2. december 09.

A Hĺńäĺiżäkĺftĺiási iigvJšżtálv űljékoztatása alapján: a Józsefuáľosi
lntézményműktidtető Központ Szervezeti és Míĺktidési Szabályzata a|áírásra keľült.

Javaslat a Napraforgó Napktizí otthonos ovoda vezetői plÍlylÍzattźnak elbírállźsdra

43812012. (Xrr.06.)
A Képviselő.testiilet úgy dcĺnt, hogy vezetői.megbízást ad Gyuľkovĺcs Miklĺísné tész&e a
Naprafoľgó Napkĺizi otthonos ovoda (1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9,) intézményben2}I}.
december 20. _ 20|7. július 31. közötti időszakľa. A besoľolás alapjául szolgáló fizetésí
osztźiy: G fizetési fokozat: 9 aza|ábbi illetménnyel:

Garantá|t illetménv 169.228Ft

További szakképesítés miatti illetménv 13.538 Ft

Alapilletmény <isszesen 182.766Ft

Alapilletmény keľekítve tisszesen 182.800 Fr
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Yezetói oótlék 72.000Ft

Mindässzesen 254.800 Fr

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 2012. december 19.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiilet
határozatálban foglaltak alapján a vezetői megbÍzás munkaüryi dokumentumaĺ
elkészítésľe és aláírásra keľiiltek

Javaslat u Jóaefvórosi onkormdnyzat últal fenntartott óvoddk alapító okiratdnak
módosítlísúra

439t20r2. (xlr.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az tůta|a fenntaľtott Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskeľeső Napközi
otthonos óvoda, a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda, a Napsugaľ Napközi
otthonos ovoda, a Koszoni Napközi otthonos óvoda, a Hétszínviľag Napkcizi
otthonos ovoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, a ľÁ-ľI-ra Napközi
otthonos óvoda, a Pitypang Napközi otthonos óvoda, a Sziváľĺĺźny Napkĺizi
otthonos óvoda, a Százszotszép Napkĺjzi otthonos óvoda, a Napraforgó Napktizi
otthonos óvoda és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos Övoda módosító okiľatát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apító okiratźÍ az

. előterjesztés 1-26. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,2013. janulír |-i hatál|ya|
jővahagyja

2. felhatalmazza a polgźľrĺĺĺtesteľt ahatźtrozat 1. pontjában meghatźtrozott dokumentumok
a|áńrźsára.

Felelős: polgármester
Hatźnďo: 20|2. dęcember l 8.

A Humánszoleáltatási tjgvosztá'lv táĘékoztatása alapján: az óvodák erységes szeľkezetbe
foglalt alapító okiratai és a módosítĺó okĺľatok aláírásľa kerültek.

A PénziieYi Ügvosztálv táfiékoztatása alapján: a Képvĺselő.testület 439ĺ2012.(xII.06.)
számú határozatálban foglaltakat az lJgĺosztáiy az iinkoľmányzat áita| fenntaľtott
óvodák alapító okiratának módosítását, valamint egrséges szeľkezetű alapítĺó okiratát a
ŕtiľzskönyvĺ nyĺlvántaľÍáson " ttirténő , áúve'z*téshez a Ma5'ĺaľ 'Allsmkincstáľ fęlé .
továbbította.

Javaslat a Molnór Feľenc Magłar-Angol Két Tanítdsí Nyelvíĺ Általdnos Iskola vezetőí
p lźly dzatán ak e lbír dlds dra

440t2012. (x[.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy vezetőimegbízást ad Tanosné Hoľváth Máľta részére a
Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Altalanos Iskola (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 9.15.) intézményben 2012. december 20. _ 201-7. július 31. közötti
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időszakľa. A besorolás alapjául szoLgéůő fizetési osńá|y: G fizetési fokozat: !0 az a|ábbi
illetménnyel:

Gaľantált illetménv 177.165 Ft

További szakképesítés miattijlletlqény 14.173 Ft

Alapilletmény összesen 191.338 Fr

Alapilletmény keľekítve łisszesen 191.300 Fr
Yezetői pótlék 100.000 Ft

Idegennyel. pótlék 10.000 Ft

Mĺndösszesen 301.300 Fr

Felelős: polgármester
Határidő: 20|2. december 1 9.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a KépvÍselő-testület
hatáľozatában foglaltak alapján a vezetői megbízás munkaüryi dokumentumaĺ
elkészítésľe és aláírásľa keľĺiltek

Javas lat intézményi beszúmo lók elfogadds dra

441ĺ2012. (KI.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺlnt, hogy

l. elfogadja a Deák Diák Általános Iskola, a Lakatos Menyhért Józsefuaľosi Általános
Művelődési Kĺizpont, a Németh LászIő Által.ĺnos Iskola, a Koszorú Napkcizi otthonos
ó. voda, a HétszínvirĘ Napktizi otthonos óvoda és a TÁ-TI-Ka Naiközi otthonos
óvoda - az e|őteĄ esztés mellékletét képező _ 2008 -20 t2. évi beszarno|őját,

2. kilszönetét fejezi ki az |. pontban szeľeplő intézmények vezetőjének, valamint a
köza|ka|mazottainak a né gyéve s munkáj ukéĺt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|2. december 6.

. A Humánszolgáltatásĺ Üwosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozatban éľĺntett
intézményvezetőket táj éko ztattuk a Képviselő.testületi határozatró|.

ravaslat a Jóaefvdrosi Intézménymííköďtető Ktiqont és a köznevelési íntézměnyek kiizijtt
kötendő míĺkijďtetési megdllapoddsra

442t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy:

I. jővehagyjaaJőzsefurĺľosi Intézménymfüödtető Kĺlzpont és a ktĺznevelési intézmények
kĺĺzött kĺĺtendő mfüödtetési megállapodást,

2. fe|kéri a polgáľmestert az előterjesztés mellékletét képez(5 mfüödtetési megállapodás
a|áirásźra.



Felelős: polgáľmester
Hatláľiđő: 2012. december 6.

A Humánszoleáltatási iigvosztálv tájékoztatása alapján: a megáIlapodás 2012. :

december 18. napján aláíľásľa keľůilt.

A II. és a WI. keriiletí tinkormdnyzatokkal _ fogłatékosok nappali elldtásdra _ kiitiitt
ellútlÍs i s ze rződés ek feliilvía gólata

443t2012. (Xrr.06.)
A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy
l. a fogyatékos személyek nappali ellátásanak biztosításara,hatźĺrozatlan időre szóló

, a. a Budapest Fővaľos II. keľĹileti onkoľmanyzatta|kdtött megállapodásban,

b. a Budapest Főváros VII. KeľĹilet Erzsébetllźrosi .onkoľmányzatta| kötött
ellátásiszeruodésbenfoglaltszo|gá|tatásidíjatfenntaľtja.

2. a megállapodás/ ellátási szeruođés 5. pontjában meghatáĺozott, a szo|gá|tatást
végzď ,,Oszirőzsď'Gondozó Szolgátát telephelyeként megielolt Éľtelmi
Fogyatékosok Napközi otthona telephely címét módosítja, egyrittal felkéľi a
polgĺáľmestert amegáIlapodás/ellźúási szerzodés módosítás alźi,írásźlra.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az érintett önkoľmĺĺnyzatokat az 1. pontban
me ghatár ozottakról táj éko ztas sa.

Felelős: polgĺíľmester
Hatáľidő: 2012. decembeľ 06.

A Humánszoleáltatásĺ tjgvosztály táfiékoztat:ása atapján: az e||átási szęľződóspk
felülvizsgálata megtörtént, valamint az érintett iinkoľmányzatok éľtesítése szĺntén
megtiirtént.

ravaslat a Jóaefvdrosí Intézményműíködtető Központ és az öndllóan műíkiidő óvodlúk

közöttÍ gazddlkođlÍsí feladatokra vonatkoaí munkamegosztds é; felelősségvdllalds rendjét
rii gzítő meg úllap o dds elfogad,ús dra

444ĺ2012. (KI.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. jővahagyja az e|ote4esztés mellékletét képező Józsefuiĺľosi Lĺtézménymúkcĺdtető
Központ és az óvodak kĺizötti gazdźtkođźlsi feladatokľa vonatkozó munkamegosztĺĺsi
megállapodást, mely 2013.januaľ 1. napjan Iéphatźiyba.

2. fe|hata|mazza a polgérmestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
alźirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźndő: 2012. december 1 8'
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A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a megállapodás 2012.
decembeľ 18. napján aláírásľa keľĺĺlt.

Javaslat a Fővdrosí GózmíÍvek Zrt-vel egyiittmíÍködési megdllapodlźsok megkötésére

44st2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

|. az onkormanyzathatározat|an időre Együttmfüĺidési Megállapodást köt arocĺz Zrt-ve|
(székhely: 1 08 l Budapest, II. János P áI pápa tér 20.)

a) lakásfenntaľtási tamogatás ,,káľtyás'' kódhordozós készülék javara történő jőváirása
célj ából' az előterj es ztés I. szźlmí mellékletét képezo tartalommal,

b) adósságkezelési szolgá|tatźls műk<jdtetésére az e|őteqesztés 3. szźtmtl mellékletét
képező tartalommal.

2. fe|hata|mazza a polgáľmesteľt az 1. pontban meghatfuozott egyĹittműkĺidési
me gállapo d ások aláít ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 1. pont esetében: 20|2. dęcember 6.

2. pont esetében: december 31.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámoeatásĺ Iľoda tájékoztatása alapjá nŻ az
eryüttműködési megállapodások aláírásľa keľültek.

Javaslat a Jóaefvlźros Klźrĺydrlíl szótó 64/2011. (XI.07.) iinkormlÍnyzati rendelet
módosításdľa

446t2012. (Xrr.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Jőzsefvźros Káľtya Általános Szeľződési
Feltételeket.

f. fe|hata|mazza a polgármesteľt a mellékletben szereplő Józsefuaros Kríľtya Általanos
Szeľződési Feltételek a|áírásźtta.

Felelős: polgáľmester
Hatźľ:'dő: 20 |2. đecember 6.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály táfiékoztatása alapján: A Képviselő.testület 2013.. január23.aÍ Íilésen a1912013. (I.23.) számú határozatban módosításľa keľüIt.

Iavaslat Proddn Szabina ľészvételének tómogatdsdra az Arany Júnos Tehetséggonďoaí
Programban

447t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy tĺímogatja Prodĺán Szabina tanuló részvételét a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Aľany János Tehetséggondoző Progľamjában, de artyagi tĺĺmogatást nem
tud nyujtani szánára.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Határidő: 2012. december 6.
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A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a' képvisclő.testületi
határożatot és Prodán Szabina pá.Jyázatät a Puskás Tivadaľ TávktizlésÍ Technikum
Infokommunikációs Szakktizépiskola r észér e megküldték.

ravas lat informatikai fej les ztés e k fedezetbiztos ítds dra

448t20r2. (Kr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tÁmogatja a Polgármesteri Hivatalban 20|3. évben az egységes térinformatikai
rendszer kiépítését 8.890,0 e Ft összegben, mely magában foglalja az alap adatbźzís
elkészítését és annak Ĺizembe helyezését ktivető egy éves időtaľtamú szoftverkövetést,
kaľbantaľtást.

2. az |. pont szerinti 20|2. évben kiíľásra kerülő beszerzési eljárás pénzügyi fedezete
biztosítása érdekében:
a) az.onkormtnyzat kiadás 11107-01-cím miĺködési cél és általanos tatalék

e\oirźnyzatan belĹil az áIta\źnos taľtalék eloitźnyzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti
és ezze| egyidejűleg az egyéb fe|halmozási kiadáson belül a saját ktiltségvetési
szervek feltigyeleti támogatás e|ófuźnyzatź./- ugyan ezen összeggel megemeli a
Polgáľmesteri Hivatal támogatása címen.

b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi tĺĺmogatása e|őirźnyzatát
8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 1220|-02 cím beľuhlĺzások előirányzatát 8.890,0 e

Ft-tal megemeli térinfoľmatika ľendszer beszerzése címen.
az ťlgyviteli ľendszer beszerzése tárgyában a Hivatal és a DMSone Szolgáltató és

Tanácsadó Zrt. kozött létľejött szerzőđés módosítását a határidők, ťlzetési ütemezés,
ľeferencia tekintetében elfogadja és felkéri a jegyzőt a szętzoďésmódosítás a|áitźsáĺa.
a 20|f. évi költségvetés terhére 2.64|,6 e Ft fedezetet biztosít a |220|-02 cím
felhalmozási előirĺínyzatan beltil a PIR beszerzési e|oirźnyzata maradviĺnyĺĺnak teľhére

a DMSone Szolgáltató és Tanácsađő Zrt. részére előleg kifizetése címén.
a 4. pontban foglaltak miatt a Polgáľmesteri Hivatal 1220|-02 cím felhalmozási
e|okźnyzafián belül a pénnigyi integrált ľendszer e|őirźnyzatan belül a péĺlzigyi
rendszerintegrációs rendszer fejlesztése e|őirźnyzatźÍ 1.905,0 e Ft-tal, a pénzngyi
integrációs rendszeľ e|ofućnyzatát 736,6 e Ft-tal csĺĺkkenti és ezze| egyiďejuleg az
ügyviteli ľendszeľ beszerzés eloitányzatát 2.64I,6 e Ft-tal megemeli.
a25l20|2. (I' 19.) sz.hatźrozatźnak3. és 6. pontját azalábbial<ramódosítja:
3. pont: abeszerzésfedezetének biztosítása érdekébena2013. évi kĺiltségvetés terhére

4.053,8 e Ft, a 2014, évi költségvetés terhéľe 899,2 e Ft, a 2015. évi költségvetés
teľhére 299,7 e Ft. cisszegben előzetes kötelęzettséget vállal,

6. pont:. felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy ahatfuozatbaĺr foglaltakat a2013.,201'4.' 2a1l5.

évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
2013. januáĺ 2-tő| az ĺinkormrĺnyzati fenrftartású ĺinállóan miĺködő és gazdálkodási
költségvetési szeľveknél a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és

Szo|gźitatő Kft. által kifejlesztett CT-EooSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszeľt
kiteľjeszĺi az a|ábbíak szerint:
a) a rendszeľ kiépítésének ideje 2013. januráľ 02. - 20|3. április 30. Licenszdíj

2.000.000,- Ft + Áfa, bevezetési díj 2.300.000,- Ft + Afa.
b) a ľendszeľrel kapcsolatos tanácsadási, szoftverktivetési és adatkarbantaľtási

tevékeny sé g hatát ozott időtaľtamú, telj esíté s i hattLr|dő 20 | 4 . decemb er 3 | . ĺapj a.

A rendszerkövetési díj 180.000,- Ft/hó+ Afa.

3.

4.

5

6.

7.
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a 7. pont a|apjźn felkéľi a polgármesteľt a CompuTREND 2000 Fejlesztő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft._vel kötendő szá|Iítási szerződés a|źtírásáta, melynek
tárgya az önkoľményzatí költségvetési szervek pénzĹigyi integľált rendszer kiépítése és
működtetése.
a7-8. pontban foglaltak fedezetéľe összesen 5.46I,0 e Ft-ot biztosít,
a) a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím tamogatások saját költségvetési

szervek felhalmozasi, felújítási felügyeleti szervi támogatas előirányzatátZ.7l2,7 e
Ft-tal, és ezzel egyidejiĺleg a kiadás |220I-02 cím felhalmozásie|őiráĺyzatan belül
apéĺuugyi integľációs rendszer e|íĺirźnyzatát,ugyan ezen összeggel csökkenti.

b) az onkoľmáĺyzat kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadási e|őirźnyzatźn
belĹil, saját költségvetési szeľvek felügyeleti szervi tlímogatása e|í3irányzatát
2.712,7 e Ft-tal csökkenti.

c) az onkormźnyzat kiadás ||706-02 cím felhalmozási előirźnyzatźtt 5.461,0 e Ft-tal
megemeli, a kiadás lII07-02 cím egyéb fe|halmozátsi céltaľtalék előirźnyzatát
2.004,5 e Ft-tal, a 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék elóirźnyzatát 7 43,8 e Ft-tal csökkenti.

d) az Önkoľmányzat a rendszer kövelési díjara20|3-20|4. évekĺe havonta 180,0 e
Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vźi|a|' melynek fedezetéül az
adóbevételeket j elöli meg.

10. felkéri a polgĺánnesteľt, hogy a hatźtrozatban foglďtakat aZ önkormányzat
kciltségvetésének következő módosítasanál vegye fi gyelembe.

Felelős: 1 .-2., 4-I0, pont esetén polgármester
3. pont esetén a jegyzł|

Hatźndő |.-7.,9. pont esetén 2012. december 06.
8. pont esetén 20|2. december 12.
10. pont esetén az ĺlnkoľmányzat költségvetésének k<ivetkező módosítása,
legkésőbb 20|2. december 31.

A Váľosfeilesztési és ľ.őépítészĺ Üeyosztáty táfiékoztatása alapján: a téľinfoľmatikaĺ
rendszeľ kĺépítésérő| beszerzésĺ eljárás keľÍilt kiírásra, melynek aján|attételi időszaka
jelenleg tart, az aján|attételi hatáľĺdő 20|3. Í.ebľuáľ 15.én jáľ le.

A Pénzüevi ÜgYosztálv táĘékoztatása alapján: a Képviselő.testület 448t2012. (XII.06.)
számú hatńrozatálban foglaltak ktiltségvetés módosítását éľintő ľendelkezései a
kiiltségvetés módosításáľĺól szĺiló 73t2012. (xII.21.) tinkoľmányzati rendeletben
végrehajtásľa keľiiltek.

A Jeeyzőĺ Kabĺnet táiékoztatása alapján: az íigniteli ľendszeľľe vonatko ző megbízási
szenődés módosítása, a pénzíigyĺ integrált ľendszeľľe vonatkoz.ő szá||ítási szeruődę. ą.'
felek köziitt aláírásľa keľült.

Javas lat egĺeaégi ajónlat elfogadúsóra

449tf012. (xlr.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy:

1. engedélyezí aFíĺvźtosi Töľvényszék előtt folyamatban |évő 22.G.4|.65112011. ügyszámú
perben peľes egyezség megkötését azza|,hogy az onkormlĺnyzat á|tal fizetendł| osszeg az
5.000 e Ft-ot nem haladhatja meg és minden egyéb költség _ perkĺiltség, illeték, további
teljesítés vonatkozásában felmerĹilő kciltségek, stb _ a felpeľest teľheli. Az egyezség részét
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képezi, hogy a Controll Zrt. a Polgármesteri Hivata|Ia| egyeztetve e|végzi minimum 40 f(5

munkatars belső auditori képzését, a hivatali appaľátus minőségiranyítási oktatását,

valamint az onkormányzatta| egyeztetett igények szęrint a szerződés nyilvantaľtó rendszęr
fejlesztését. Az egyezség megkötése esetéĺ az onkormlínyzat a fellebbezésí jogáról
lemond.

2. a hatfuozat l. pontjanak fedezetéül a |220|-03 cím dologi előirźnyzatának 2.000 e Ft
tisszegű ľlzu.atlvfuly,tú és'az építnerryadó bevétęli tĺjbbletet 3.000 e Ft összcgig jclöli mcg.

3. az onkormźnyzat bevételi közhatalmi bevételek - építményadó _ elóirźnyzatát 3.000,0 e

Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz
á||aÍnháztaľtáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feltigyeleti műkodési
támogatása e|oĺrźnyzatźú ugyanezen összeggel megemeli a' Polgármesteľi Hivatal
tamogatása címen.

4. a PoIgármesteľi Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját kĺiltségvetési szervek
miĺködési felügyeleti szervi támogatása elóirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal, és a kiadás |220I.03
cím dologi e\őirźnyzatźúugyan ezen összeggel megemeli a Contro||Zrt. perbeli egyezsége
címen.

5. felkéri a polgrĺrmestert, hogy ahatźnozatban foglaltakat az önkoľmźnyzatköltségvetéséľől
szóló rendelet következő módosít ásźnáI vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatríridő: 1. pont esetében a 22.G.4|.65|l20|1. ügyszámú peres eljárás soron következő

tźrgya|ása.

2.-4. poĺt esetében 20t2. december 06.

5. pont esetében költségvetési rendelet következő módosítasa

A Jewzői Kabinet táiékoztatása alapján: a Képvĺselő.testĺilet dtintése továbbításľa
kerůitt az Onkoľmányzatjogi képviselője részére további ĺntézkedésre. A Contro|| Zrt-
vel a Hivatal folyamatosan egeztet az egĺezség szerinti feladatok végľehajtásáľól.

A Pénzĺieyĺ Ügvosztály tájékoztatása alapjáń: a Képvĺselő.testĺilet 44912012. (KI.06.)
számú határozatálban foglalt költségvetés módosítását érintő ľendelkezése a költségvetés
módosításárĺól szóló 73t201.2. (xII.21.) tinkormányzatĺ ľendeletben végrehajtásľa került.

Iavaslat'a Polgdľmesterí Híyatal szervezetifelépí,tésének móĺlosítlísúrn . ' , .

450ĺ2012. (xII.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 20|3. január I. ĺapjával az előteqesnés
| . szám,ű melléklete a|apjan módosítj a.

Felelős : polgáľmest er, jegyzó
Hatáľidő: 20|3.januáľ 1.

69



2. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatérozat 1. pontja a|apjźn a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratrának módosítását készítse e|o,20|3.januáľ 1.-i hatályba lépéssel.

Felelős: polgáľmesteľ
F. Iataridő : 20 12. decemberi 2. képvisel ő-testületi Ĺil és.

3. felkéľi a jegyzót' hogy a hatźrozat 1. pontja alapjźn gondoskodjon a Polgármesteri
Hivatal Ügyrendj ének módo sít ásárő|, 20 | 3 .j anuár 1 . -i hatályba lépéssel.

Felelős: jegyző
Hatĺáľidő: 2013.január 1.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakľa tekintettel a
ľendeletmódosításokat a Képviselő-testiilet 20|2. december 18.-i üléséľe terjessze elő.

Felelős: polgármester
Hatátidó: 2012. december 1 8.

A Jeeyzői Kabĺnet táiékoztatása alapján: a Polgármesteľi Hĺvatal szervezeti felépítése, a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiľata, valamĺnt a Polgármesteľĺ Hivatal Szeľvezeti és
Műktidési Szabáiyzata módosításra keľült.

Javaslat az onkormdnyzat kiiltségvetési szerveÍnél kiizszolglźlati jogviszonyban dllók
díjazdsdról és egéb juttatdsairól szóló rendelet elfogadósúra

451ĺ2012. (XI.06.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. előzetes kötelezettséget vźi|a| a 20|3. évi költségvetés teľhére a KĺizteľĹilet-
felügyeletnél foglalkoztatott köaisztviselők il]etĺnénykiegészítésének emelése miatt
5.923 e Ft <ĺsszegben.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźĺrozatban és a rendeletben foglaltakat a2O73. évi
kĺiltségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatándő:1. pont esetében 2012. december 6.

2.pont esetében 2013. februaľ 15.

A Pénzĺievĺ Ügyosztálv táljékozt,atása alapján: a Képvĺselő.testül et 451t2012.(KI.06.)
számű határozatálban foglalta|<at az IJgyosztáiy a 2013. évi ktiltségvetés teľvezésekoľ
figyelembe veszi.

Javaslat a Lakatos Menyhért róaefvdrosÍ Áhalúnos Míĺvelődési Központ lźtszervezésére

4s412012. (Xrr.12.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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1. az á|tala fenntartott Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Általános Művelődési Kö'zpöntot
(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.) 2012. december |5. napjźwal.átszervezi ugy, hogy az
intézmény alapfeladatai közül törli a kĺiznrúvelődési tevékenységet,

2. az áItaIa fenntaľtott Lakatos Menyhéľt Józsefuarosi Általĺĺnos Művelődési Központ
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító
okiratát az előteriesztés |-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal,20|2.
december I 5 -i hatáI|y al módo sítj a.

3. fe|hata|mazza a po|gfumesteľt ahatározat 2. pontjában meghatlĺľozott dokumentumok
alźńrásźtra.

4. a Lakatos Menyhért Józsefuáľosi Altalanos Múvelődési Központban elvonásľa keľiil 2
kĺizművelődési álláshely 20|2. december 31-vel. Az intézmény engedélyezett
Iétszálma 5 8, 75 -ről 5 6,7 5 álláshelyre módosul.

5. felkéľi a köznevelési iĺtézmény vezetőjét, hogy munkáltatói jogkörében e|jźrva tegye
meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺáľidő: 1-3. pont esetén: 20|2. december 15.

4-5. pont esetén: 2012. december 31.

A Humánszoleáltatási Üwosztálv tájékoztatása alapján: 
^z 

intézmény erységes
szeľkezetbe foglalt alapító okiľata és a módosító okiľat aláírásra kerül.
Az tiryosztáüy a képviselő.testületĺ határozatrő| tájékoztatta a Lakatos Án,ĺr
ĺntézményvezetőjét.

A Pénziĺevi Ügvosztálv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testůi|et 454l20t2.(x[.12.)
számú határozatálban foglaltak esetében az e|őírányzat mődosítása a kiiltségvetés
módósításáról szĺító tinkoľmányzati rendelet 2013. januári 23.ĺ képviselő.testůĺleti üIesľe
készített előteľjesztésben szerepelt, a végrehajtáls megÍiirtént az 112013. (25.)

iinkoľmányzatĺ ľendeletben.

ravaslat méltónyosslźgi kěrelem elbíľúllÍsdra

4s7t2012. (Xrr.l9.)
A Képviselő-testtilet méltanyossági jogköľében eljĺírva úgy đönt, hogy tiz első folcu

hatérozatot a 04-|42451512012. tigyszámon megvźtltoztatja oly módon, hogy a megtéľítési
kötelezettséget elengedi.

Felelős: polgiíľmester
Hatándő: 20|2. december 1 9.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv Családtámoeatásĺ lroda táĄékoztatása alapján: a
másodfoktĺ jogktiľében eljáľó Képviselő-testůilet által meghozott diintés alapján a
méltányossági kérelem tekintetében hozott határozat aláírásra és az üryfél részére
kiizlésľe keľült.
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Javaslat a Kisstlźcilí u 3. sz. alatti épiiletben taldlható lakds feltétel bekövetkeztéig tiirténő
haszndlutba adósóľa

4s8t2012. (xlr.19.)
A Képvise.lő-testiilet úgy dtint, hozzájźtruI allhoz, hogy Borbásné Kĺiteles Melinda és Borbás
Jőzsef részére a Budapest VIII., Kisstáció u. 3. A. Iph. I. em. 6. szźtm a|atti, 1,5 szobás,
összkomfortos, 54,83 m2 alapterülettĺ lakás megtekintett állapotban használatba adásta
kerĹiljön _ feltétel bekĺjvetkeztéig, az,,Á1omépítők''címú mtĺsoľt szervezo MB Music & Film
Produceri Iroda áItaI vá||a|t lakás felúj ításának idej éig, legkésőbb f013 . februáľ 28 . napjětig, a
lakásra megállapítotthasznźlati díj ĺisszege megegyezik a Budapest VIII., Kőris u.28. fszt.4.
szám a|atti lakásra a béľlők tészére megállapított lakásbéľleti díj ĺisszegével.

Fęlelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft ügryezet(5 igazgatőja
Határidő: 20|2. decembeľ 31.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hasznáIókkal a Használati szerződés megkötése
20Í2. decembeľ 27. napján, valamĺnt a használók részére a lakás használatba adása
szintén megttĺľtént.

Javaslat a Jőzsefváľosi Városĺĺzemeltetési Szolgálat ĺntézményvezetői státuszára kiírt
páiyá.zat elbírálására

459ĺ2012. (xII.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at
intézményvezetői á|IáspáIyazatra benyújtott pá|yázatok alapjĺán 2013. januar I-tőI 20|7.
december 3l-íg a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat intézményvezetőjévé Ács Péter
Imĺét bízzameg.

Ács Péter Imre illetményét oly módon á||apitja meg, hogy a Kjt. vonatkozó előírásai,
időtaľtama, vezetői megbízatása a|apján kisziímolt illetménye a munkáltatói dĺintésen alapuló
illetményrésszel kiegé sziM e bruttó 6 5 0' 000,- F/hó ĺisszegú.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 20|3.januaľ 0l.

AV tájékoztatása alapján: a kĺnevezés
elkészítését átadta az ryosztály a Személyĺiryĺ lrodának 2013. január 09.én.

A Jeeyzőĺ Kabinet Személyügvi Iľoda tájékoztatása alapjáW äz Iroda elkészítette a
szükséges ,.nrrłnkaĺiryĺ dokumentumokat'. a hatáľazĺtban foglaltaknak megfe!.elő
taľtalommal. A kĺnevezést a felek aláíľták.

A Pénzüevĺ Ügyosztálv táĘékoztatása alapján: a Képvĺselő.testület 459t2012.(KI.19.)
számú határozatában foglaltak esetében az Üryosztáiy a JőzseÍvárosi Váľosiizemeltetési
SzolgáIat ĺntézményvezetőjének kinevezési okĺľatát a tiiľzskiinyvi nyilvántaľtáson
tiirténő átvezetésh ez toválbbította aMaryar ÁIlamkincstáľ feté.

Javaslatfedezet biztosí.tlÍsdra a rendkíviilí télí időjdrdsi viszonyok sordn jelentkezőfeladatok
ellátósdľa
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460t20r2. (xlr.19.)
A Képviselő-testĺilet úgy d<ĺnt, hogy

1. önként vállalt feladatként, a2012. évi költségvetés terhére |3.491,I e forint összeget
biĺosít, az előterjesztés I. szźtmtĺmellékletét képező, a Budapest Fővaros VIII. keriilet
Józsefuĺĺĺosi onkotmźnyzat KerĹileti Védelmi Bizottság ,,a rendkívüli téli időjáľási
viszonyok soľán jelentkező feladatok e||átźtsátď, sző|ő lntézkedése alapjźn a
rendkívüli téli időjáľási viszonyok soriín jelentkező feladatok eLlźttźsára' az
előterj e szé s 2. sztnrl:ĺu mellékletében fo gl altak a|apj án.

2. az onkormźnyzat a kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül az
általĺĺnos tartalék előirźnyzatát |3.49I,1 e Ft-tal csĺjkkenti és ęzze| egyidejűleg a
céltaľtalék el!őirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli rendkí\'iili téli időjarási
viszonyok sorĺĺn jelentkező felađatok költségeinek fedezete címén.

3. a céltaľtalék feletti fe|hasznáIási és kĺiltségvetés módosítási hatasköľt korlátozás nélkül
a polgármester gyakorolj a.

4. a cé|tarta|ék20|2. évi maradvźnyafe|adattal teľhelt péĺumaradványnak tekinti a2013.
évi felhasználás miatt.

5. a rendkívĹili téIL időjaľási viszonyok soriín jelentkezó feladatok e||átásźtra a
Jőzsefvérosi Varosiizemeltetési Szolgálat részére 4.677,8 e Ft keretĺisszeget hatźttoz
meg.

a rendkívüli téli időjaľási viszonyok soriĺn jelentkező feladatok e||áúásźtra
Józsefuĺáľosi KĺizterĹilet-felügyelet részéľe 7.670,3 e Ft keľetösszeget hatfuozmeg.

a ľendkívĹili téli időjráľási viszonyok soriín jelentkező feladatok ellźttásálra a Kisfalu
Kft. részére |.|43,0 e Ft keretösszeget hatźtrozmeg.

a Józsefi'ĺíľosi Vĺíľosiizemeltetési Szolgálat részére 20|2. évi előlegként 1.500,0 e Ft, a
Közteľiilet-feltigyelet részére előlegként 500,0 e Ft <isszeget biztosít 2013.januĺáľ 3-i
elszámolási kötelezettség mellett.

felkéri a Józsefuiĺrosi Viáľostizemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi Közteľület.
feltigyelet igązgatőját, hogy a 8. pont szerinti előleggel f0.|3. januĺír 3. napjáig
szlĺmoljon a Polgáľmesteri Hivatal felé a költségvetés mód.osítása érdekében.

10. felkéri a polgáľmestert, hogy a 20|3. februar havi utolsó rendes képviselő-testiileti
ülésén szĺímoljon be a rendkívĹili téli időjĺĺľási viszonyok sorĺín elvégzett védekezési
feladatokĺól, megtett intézkedésekľől, és a ľendelkezésre bocsátott források
fe|hasznźiásaľól.

11. felkéri a polglíľmesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat az oĺlkotmáĺyzat2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításanál, valamint a 2012. évi péĺumarađvźny
elszámolásanál vegye fi gyelembe.

7.

8.

9.



Felęlős: l -8., 1 0- 1 l . pont esetén polgármesteľ,
9. pont esetén a Józsefuárosi Várostżemeltetési Szolgálat és a Józsefuiĺľosi
KözteľĹilet-felü gyel et i gazgatőj a

Hataridő: 1-3., 5-8. pont esetén 20|2. decembeľ 19.,
4. pont esetén 2013. április 30.,
9. pont esetén 20|3.januaÍ 03.,

10. pont esetén a Képviselő-testület 20|3. február havi utolsó rendes iilése,
l 1' pont esetén 2013.január 3l.

A Pónzüwi. Üeyosztálv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testůĺlet 460|20|2.(xII.19.)
számú határozatában foglaltak esetében az e|őirányzat mĺódosítása a költségvetésľől
szóló önkormányzati ľendelet 2013. januáľ 23-ĺ képvíselő.testůiletĺ ülésen szeľepelt,
melyet az 1 12013. (I.25.) tinko rmányzati ľendelet tartalm azott.

A Józsefváľosi Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása alapján: a JVSZ részérő| a 9.
p ontban megi eltilt hatáľĺdő re az e|számolás megúiiľtént.

A Józsefváľosĺ Közteľĺĺlet F'elüevelet tájékoztatása alapján: A folyamatos szolgálat
ellátás. a té|i.hideg ĺdőjárás és'a határozatban foglaltak szeľĺnt ttiľténĺk. A határozat 8.
pontja szeľĺnt a JKF ľészéľe bĺztosított 500,0 e Ft előIeg elszámolása megtiiľtént.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a rendkÍvüli télĺ ĺdőjárási vĺszonyok soľán
jelentkező feladatok ellátása mĺatti intézkedésekz az ůinnepek a|att aKatasztrőfavédetmi
Üryelet bejelentése alapján 3db, az onkoľmányzatĺ lďiázkeze|ő Iroda ellenőruése
kapcsán további 2 db elektromos olajradiátoľt szállítottak ki.
Atadták a'Dankĺí u 18. Spoľtudvaľt a JVSZ-nek hajléktalan melegedő számára,
áľamvételezési lehetőség kialakításáú v égezték.
A Kisfalu Kft. onkormányzatiEázkeze|ő Iľoda koľábbi ellenőrzéseĺ alapján kihelyezett
és beĺizeme|t 24 db radiátoľt. Jelenleg kĺszállított és beĺizemelt olajľadiátoľ tisszesen:29
db 16 db ľezsó.
Nem adtak vĺssza 3db ľadĺátort.(ezek szám|ázásľa keľĺiltek)' 1 db rezsőt az ĺdős béľlőtől
fényes nappal eltulajdonították, melyről ľendőrségi jegyzőktinyv készült.(Raktárkészlet
jelenleg: 78 db olajľadĺátor' 30 db rezső,s db Pb gázos hősugálzó.)

Javaslat Rév$ Zrt. 2013 évifeladatai elldtdsdnak és míÍködésének biztosítlźsdra

461t2012. (Xrr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. előzetes kötelezettségvállalásként2}I3 évre, a Rév8 Zn. mfüöđéséľe 24966 eFt fedezetet
biztosit.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2012. december 19.

2. az l. pont alapján elfogadja az e|őteqesztés mellékletét képező, az onkoľményzat és a
Rév8 Zrt. kcizött kötendő, ,,A Rév8 Zrt. 2013. évi mfüĺidésének biztosításrĺľó|,, tźiÍgYű'
2013. január l-jétíĺ| 2013. december 3l-ig tartó, hatátozot1 időtaľtamú megállapodást és
f elhata|mazzaapo|gármesteľtannakaláitására.



Felelős: polgiĺľmester, Ptév8 Zrt.
Hatĺĺľidő: 201'2. december 31.

3. a Rév8 Zrt. MNP III. projektmenedzseń díjaľa2013. januáľ-februar hónapokĺa ĺisszesen
10 000 eFt-ot bizosít önkoľmányzati fonás terhére 20|3. évben.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 20|2. đecenůer. 1 9.

4. a 3. pont alapjtn elfogadja az előterjesztés mellékletét képezó, a Józsefuaľosi
Önkoľmanyzat és a Rév8 Zrt. kozótt kötött, Magdolna Negyed Program IIL
projektmenedzseri megbízźtsi szerződés 1. sz. módosítás elnevezésii szerzőđésmódosítást
és felhatalmazza a polgáľmesteľt annak a|áitásźra.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 20|2. december 3l.

5. a 32012012. (x..27.) számű képviselő testületi hatźrozat 3. pontját az a|ábbiak szerint
módosítja:
az MNP III. pá|yazatban nem elszámolható 47 m1||ió forint költségľe önkormányzati
foľrást biztosít, oly módon, hogy _ önként vállalt feladatként - előzetes kĺitelezettséget
vá|IaI a 2013. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: 2012. decembeľ 1 9.

6. aJőzsefvarosi onkormźnyzatés Rév8 Zrt.kozottmeglévő Rehabilitációs Vagyonkezelési
Szerzódés szerint Rév8 Zľt. 20|2 évben az eđdig leszźm:ťléu;ott 52 850 000.- Ft + Afa
ĺisszegen felül, továbbiz268l10.- Ft + Afa áta|arĺydíjk'lszám|ázźtsara jogosult.

Felelős: polgáľmester, Rév8 Zľt.
Hatfuiđő: 2012. december 1 9.

7. előzetes kĺitelezettségvállalásként20|3. évtől a Corvin Sétany Program megvalósításanak
végéig, a Józsefuaľosi onkormanyzat és Rév8 Zrt. közcitt. meglévő Rehabilitációs
Vagyonkezelési Szerződés alapjan Rév8 Zrt. vagyonkezelői feladatanak e||átására évi
1 200 000.- Ft + Áfa összeget biztosít (havi 100 000.- Ft + Áfa)

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|2. decembeľ 1 9.

8. a 7. pont a\apján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Rehabilitĺĺciós és

Vagyonkezelési Szerződés módosítását és felhatalmazza apolgáľmesteľt annak aláitásáta.

Felelős : polgĺíľmester
Hatlíridő: 2012. decembeľ 31.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy M |., 5. és 7. pontban foglaltakat a20I3. óvi kciltségvetés
tervezésénél vegye figyelembe

Felelős: polgáľmester
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Hatĺĺľidő: a20I3 évi ktiltségvetés teľvezése

A Rév8 Zrt. tńiékoztatása alapján: Rév8 Zrt. részérő| abatározat szerinti szerződ,ések _
az RVSZ módosítás' az MNPIII projektmenedzseľĺ szeződés mĺídosítása és Rév8 2013.
évĺ műkłidését biztosító megállapodás a|áírásra keľÍilt és az tinkoľmányzati a|áíratás
érdekében áftadtáJra Hivatal részérezüIz. decembeľ 20-án.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tńjékoztatása alapján: a
megállapodás és a varyonkezelési szeruődést az iiryosztály aláíľása céljábĺól elindította a
szerződ'és nyĺlvántaľtĺi rendszeľben.

A Pénziievi Üwosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 46|ĺ2012.(KI.19.)
számú batározatálban foglaltakat az üryosztáiy a 2013. évi költségvetés tervezésekoľ
Íĺryelembe veszi.

Javaslat ű Prdter utcai tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésěnek
megkiitésére és a 248/2012. (WI.19.) szómú képviselő-testiiletí hatórozat vÍsszavondsdra

462t2012. (Kr.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy

l . a 248 l20 12. (VII. 1 9.) szźtmű hatźrozatźú visszavonj a.

Felelős: polgármester
Hatánđő: 2012. december 1 9.

2. elfogadja az elóteqesztés mellékletét képező, a Corvin Towers Ingatlanforga|mazo
Koľlátolt Felelősségű Társaság, és az Önkormányzat között k<itendő, 20|3.januĺĺľ 1.

napjától 2063. januar |. napjáig szóló időtartamra teľjedő Haszonélvezeti Jogot
Alapító Szerződést.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2012. december 1 9.

3. fe|hatalmazza a po|gźrmestert a 2. pont szeľinti Haszonélvezeti Jogot Alapító
Szerződés a|áirásźlra, tarta|mi elemeket nem éľintő változások mellett is az.z,a| a
feltétellel, hogy a 2012. novembeľ 23-án, a Budapesti 1. szímú Kcĺrzeti Fĺjldhivatalhoz
benyújtott, a36374 hľsz-ú táľsashćzĺavonatkozó Tźrsashź.z Alapító okirat azingat|an
nyilvrĺntaľtásba bej egyzésre keľĹil.

Felelős: polgármester
Hatándi5: a 36374 hĺsz-ú tźnsasházra vonatkozó Tĺĺrsashĺĺz Alapító okirat ingatlan
nyilvlíntaľtásba töľtén ő bejegyzését kĺivetően

4. elfogadja a Corvin Toweľs Ingatlanforga|maző Kft., mint tulajdonos, közérdekiĺ
kĺitelezettség vá||a|ását a hatźtrozat 2. pontja szerinti szerződésben foglalt
haszonélvezeti jog alapítétsźtről. A közérdekű cél, melynek érdekében a köz&đekíi
kĺjtelezetts ég vá|Ia|ása tĺiľténik: spoľťtevékenység támogatása.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatánďil : 20|2. december 1 9.
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5. e|őzstes kĺĺtelezeĺséget vźilral a haszoné|vezeti jog fennállĺása alatt a Práter utcai
tornacsaľnok tizemeltetésére és felkéri a polgáľmesteľt, hogy a mindeńkori. költségvetés tervezésénél a hataroz'atbarl foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: a mindenkorí kiiltségvetés készítése

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapján: a Haszoné|vezeti Jogot Alapító szeruődés Corwĺn
Towers lngatlanforgalmazĺó l(ft.vel történő aláíratás éľdekében intézkedtelĺ.

A Yaryonq.azdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ tlgvosztály táfékoztatársa alapján: a
Haszonélvezeti Jogot Alapítĺí szetződés a.felek résrśrő| aláílásra kerĺilt' a Íiĺlđhĺvatalĺ
bejegzési eljáľás folyamatban van.

A Pénzĺtevt Üwosztálv tá!ékoztatása alapján: a Képviselő.testĺi let 469t2012.(x[.19.)
számrł határozatában foglaltakat az Ügrosztály a 2oĺ3. évĺ köttségvętb teruezésekor
Íĺryelembe vesń

RenĺIekt módosítlús Budapest Főváros Korminyhivatalőnak afiŕk kívógdsórőI ěs plőtllúsáről
suílő 2612006. (WI.u) sz. önk rendekttel szembení törvényességífelhívósa kapcsdn

466n0t2. Qilr.l9.)
A Képviselö-testiilet úry dön! hogy felkéri a polgármestert tájékoztassa Budapest Fővaľos
Kormányhivatalĺít a fák kivágásłról és pótlĺísaľól szóló 26ĺ2006. (WI.14.) iinkormáĺry'zati.
rendelet vonatkozásában megtett intézkedéseiľől. -

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2012. december 3l.

Ä Hatósáei ttwosztálv tájékoztatása alapján: A határozat végrehajtás megtiirtén!
Budapest Főváros Korrrányhivatala részére äo|3.január első hetében ahatáĺozatban foglďt
táj ékottatźs meglĺ:ĺildésre került.

ravaslał Kerělcpúros Közösségi Köďckedésí Rendszer telepítésére

467t2012. Q(fr.19.)
A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

l . a t 69 /201 0. (v. l 9.) szárrú lnt'ározatÁt visszavonj a.

2. a Közśp.magyaÍorszígi operatív Program ,Á közösségi köztekedés kiemelt projektjei''
(KMoP-2009.2-3.1lA) című komponense keretében benyujtásra kerĹilő, ,,Budapestí
Kerékpáľos Közösségi Köáekedési Renđszer kialakítása'' címťŁ KMOP-2.3 .llfu.09-2f-
2010.0001 jetű projekt kapcsán annak végrehajtĺásĺíhoz és a támogatási időszak soľán
megvalósuló infrastruktunális fejlesztések ProjektgazÄa áltaĺi aktivalasďroz sziikséges
fulajdonosi houÁjźľľl;/lásźú. a 36473., a 3655911|., a 36732. és a 36435. helyrajzi számú
önkormáĺlyzati tulaj donri kiiaerületekľe vonatkozóan megadj a.

3. a 2. pont szerinti közterĺileteket az 5 éves kötelező fenntaľtási időszakban a fejlesztés
'fenntaľtásának és tizemeltetésének cé|jára a Budapesti Közlekedési Közpnt Zĺt.
rendelkezésére bocsátj a.

7?



4; vel|a|jv hogy nem tesz olyan intézkedést, ame|y a 2. pont szerinti pá|yázati cél
megvďósítasát szolgáló _ fenntaľ,tási kötelezęttségének végéig tlrtő _haszrrosítasi és/vagy
a projekt trĺmogatási szevÄđésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyęnč{ĺ'
vagy lehetetlenné teszi.

5. Ęľéń .a polgármestert az előterjesztés 1. sámú mellékletet Eirĺa]mazn nyilatkozaÍ
aláírźsaru.

6. f-el\éri a polgámlestert, hogy folyasson tárgyďĺísokat Budapest Fővaros
, Onkoľmrĺnyz-at'áva| a kerékpĺĺrkölcsönző rendszer bővítési lehetőségeiröl; a taľgyďások

eredményéről készítsen előterjesńést aKépviselő-testiilet 2013. maľciusi 2. rendes Elésére.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatźndő:.1-5. pontok esetén: 2012. december 19.

6. pont esetén: 2013. miírcius 2. rendes képviselő-testĺ.ileti iilése

Áv tá$ékoztatása alapján: a nyĺla tkozat
az

Javas lat letétí szenőděs mcgkötés ére

468t2012. (XII.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy diin! hogy

. t. a229ĺ20t2. (V[.05.) szĺĺmú lntźrozatban a VIIL keriilet Baľoss u. 103/A sz. alatti'
35728126 hrsz.Ĺ a Budapest, V[I. kertilet Baross u. 103lB sz. aLatti,35728t26 brsz.ú
önkormanyzati bölcsőde nýlrászaróinak felújításának és a lapostető hő- és
vuszigetelésének céljara biaosÍtott köttségeĄ ö,sszesen 24.147.324,- Ft összeget
ĺigyvédi letétbe helyezia Bélrm Üg5rvédi lrodĺánál.

2. felkéľi apolgármestertaz 1. poĺrt szerinti |etétiszerződés aláínásrára.

Felelős: polgármester
Hat.ĺľidő: 20t2. december 1 9.

táiékoztatása alapján: a VIII/6.
20ĺ3. január 28-án juttatta eI a

Lakásszöv etkezet áItat aláírt letétĺ szerződést.

A.Pénzĺieľĺ Üwosztátv tá!ékoztatása alapján: a letétbe helyezés még nem történt meg.

Iavaslat' ' a 2012. ' évbe,n 'e Környezetvěđeltní Munkacsoport részére biztosí.tott
mar adv ó ny ö s s ze g fe I h as auűl ds ó r a

469t2012. (xlr.19.)
A Képviselő.testiilet úgy diint hogy:

l. a |1601 címen szeľeplő 20|t. évben iiltetett főkkezelése előiranyzat 342,9 e Ft-os
maradvźnyźt,, valamint a 1110?-01 címen szereplő kömyezetvédelmi és fapótlasi
céltartalék I.738 e Ft-os maradványából t.97o,g e Ft-ot Józsefuaľos kiszĺradt,
elpusztult Íäinak potlásĺĺľa és a Haľrľlinckettesek terének cserje potlĺás.árą 110,0 e Fĺoi
a tér kerítésének felújítĺísĺíra hasznáIja fel.

kományz at reszérőlaláírásra keľĺilt.

Á Vagvongazdálkodási és
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2. felkéľi a polgáľrnestert a kozbeszerzési éĺtékhatárt e| nem érő beszetzési eljáľás
lefolytatásaľa.

3. ahatźlrozat 1. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiađás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalék
előirźnyzatát |.738 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejiĺleg a l 1601 cím kiadás
dologi eloírźnyzatát |.628 e Ft-tal, a 11108-02 cím miĺkĺidésre átadott
pénzeszkoz á|Iattháztartason belülre, ezen beltil saját költségvetési szervek
feltigyeleti szeľvi mfüödési tźtmogatása e|oirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli
Jőzsefváros kiszáradt, elpusztult Íĺíinak pótlása és a Harminckettesek terének
cserje pótlása, kerítés felújítasa címen.

b) a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szo|gáIat 80103 cím bevételi támogatások
saját kĺĺltségvetési szeľvek működési felĺigyeleti szervi támogatása
e|oirányzatćÍ és kiadás dologi e|őirányzatźú 110,0 e Ft-tal megemeli a
Haľminckettesek teľe kerítés felújítása címén.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat az onkormźnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: I.,2.,3. pont esetén 20|2. december 19.

4. pont esetén a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása

A Vaevongazdálkodáśi és Üzemeltetési Ügvosztály t^áljékoztatása alapján: a
közbeszerzésĺ értékhatáľt el nem érő beszerzési eljárást az Ügyosztá|y 2012. decembeľ
19-én megĺndította, az ajánlrattételĺ felhívás az aján|attételľe felkéľt szervezetek ľészére
továbbításra került, valamĺnt a honlapon megielent. Abesz;,erzési eljáľás eredményének
megállapítása a Váľosgazdátkodásĺ és Pénzüryi Bizottság hatásktiľébehrtozik.

A Pénzĺigyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 469|2012.(KI.19.)
szálmű határozatálban foglalt elóirányzat módosítása a költségvetés módosítására sző|ő

iinkoľmányzatĺ rendelet 2013. januári 23.i képvĺselő.testiileti ĺíléséľe készítendő
előteľjesztés taľtalmazta, me|y az 1t20I3. (I.25.) tinkormányzati rendeletben elfogadásľa
keľůilt.

ravaslat az l956.os golyónyomok megőrzésére

470t2012. (Xil.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az onkormźnyzat közigazgatási teľületén az l945-ĺis és 1956-os golyónyomokat
megőrzi és megöľökíti.

2. az I. pont a\apjźn a 2013. évtől évente f00e Ft-ot biĺosít a tĺiľténelmi szimbólumok
megoruéséhez szfüséges költségek fedezetéľe.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2. pontban foglaltakat az éves költségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.



Felelős: polgáľmester
Hatźndó: 1 . pont tekintetében 20 12. đecember 1 9.

2. pont tekintetében 20|3.január 1 -től
3. pont tekintetében a 2073 . évi és az aŻ. kĺivető éves költségvetések tervezése

A Váľosfeilesztési és f,,őépítészi tjeyosztálv tájékoztatása alapján: 2013. évtől kezdődően
a diintés éľtelmében az e|järáłsok során firyelembe vételére keľül a golyĺónyomok
megőrzése.

A Pénziievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺitet 470ĺ2012.(KI.19.)
számr'i határozatálban foglaltakat az |Jgyosztá|y a 2013. évi kiĺltségvetés tervezésekoľ
Íiryelembe veszi.

Javaslat jelzőľendszeľes házĺ segítségnyújtás ellátás műktĺdtetéséľe 2013. évben

472t2012. (Kr.19.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy:

1) ajeLzőrendszeľes hazi segítségnffitás szo|gá|tatástaz,,oszirőzsď, Gondozó Szo|gźůat
a 1087 Budapest, Kerepesi tÍ 29lA. szźtm a|atti telephelyén az ,,Eztistfenyő''
Goĺdozőhézban 20|3 . évben továbbra is mfüödteti.

2) elfogadja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 20|2. december 17. napjaĺl
kelt értesítésében foglalt ajánlatot a20|3. első negyedévre vonatkozó ťlnanszirozásró|,
és elfogadjaaťlnanszirozási szeľződés meghosszabbitásátz}L3. mĺáľcius 31. napjáig.

3) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a finanszírozási szeruodés módosításźt íqa a|á.

4) u 1. pontban megjelölt szociális szo|gźitatźsra előzetes kötelezettséget vá||aL az
önkoľmiínyzat20|3. évi költségr'etésének terhéľe 11.530.000,- Ft összegben,

5) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 4. pantjźban foglaltakat a 2013. évi
költségvetés tervezése során vegye fi gyelembe,

6) abban az esetben' ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal áIta| a
Íinanszírozási ľendszerbe töľténő befogadásľa vonatkozőan pźiyázat kerĹil kiírásrą
azon a Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefulĺľosi onko rmányzat részt vesz.

F-elelős : polgiíľmester
Hatáľidő: |.,2.,4.,6. pont esetében 20|2. december 19.

3. pont esetében 2013.januaľ 31.
5. pont esetében az ö'nkoľmźnyzat20|3. évi költségvetésének tervezése.

tájékoztatása alapján: a határozat t., 2., 4., 6

'' Gondozó Szolgálat v ezetőjét tńjékoztatta.

A PénzüwÍ Üevosztálv táiékoztatása alapián: az Üryosztá|y ahatározatálban foglaltakat
a2013. évĺ ktiltségvetés teľvezésekoľ firyelembe veszi.

pontjában foglaltakľó| az ,,



Javaslat ólltÍshelyek vdltozlźslÍból adóúí költségekfedezetének biztosítdsúra

47412012. (xlr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. előzetes kĺltelezettséget vállal a Jőzsefvźlrosi Intézménymúködtető Kcizpont (1082
Budapest, Baross u. 84.) 20|3. évi költségvetésében hĺĺľom fő ľészére a felmentések
fedezetére, melynek összege 4.338.036 Ft (3.415 776Ft+ 922 260 Ft járulék)'

2, felkéri a Deak Diák, a Losonci Téri és a Németh LászIő Általános Iskola
intézméĺyvezetőit, hogy a kozalka|mazotti jogviszony megsziintetésére vonatkozóan a
szĹikséges intézkedést tegyék meg,

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés
tęrvezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén: 2012. december 31.

3. pont esetén: a20|3. évi költségvetés tervezése

A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása..alapján: a Képvĺselő.testůi|et 474l2012.(KI.19.)
számr'Í határozatálban foglaltakat az Ug5ĺosztáiy a 20t3. évĺ költségvetés tervezésekoľ
Íigyelembe veszi.

A Humánszoleáltatási ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: a képviselő-testiileti
határozatban éľintett ktiznevelési intézmények vezetői megtették a szükséges
munkáltatóĺ ĺntézkedést 2012. decembeľ 31-ig. B;zze| eryidejíĺleg a Jĺózsefuáľosĺ
Intézményműködtető Ktizpont megbízott vezetőjének megküldésľe kerůilt a képvĺselő-
testületi határozat.

Javaslat k?izétkeztetés biztosítlÍsóra a Raoul łvallenberg SzakkiizépÍskola és Szakiskoldban

47sr2012. (xlr.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakisko|akozétkeńetését (a Gyvt 151. $ (2)

bekezdése), mint kötelező feladatot 20|3. januaľ 0l. napjától ellátja az a|ábbiak
szeľint:

a) a Jőzsefuaľosi Intézményműkĺjdtető Központ tevékenységét kiegészítí -af állami
intézményfenntaľtó központ źůta| fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésének biztosításáva|, a fóvźrosi <inkoľmányzat saját tulajdonában álló
ingatlanban mfüödő nevelési-okt atźsi iĺltézmények kivételével,

b) 2OI3. jarruar és februĺĺĺ hónapra a Budapest Főváľos onkoľmányzata Humźn
TISZK Gazďasźęi Szervezete és a SoDEXo Magyarorszźtg Kft-vel közĺitt kötött
vállalkozásikeretszeruődés alapjan, az abban foglalt díjjal és feltételekkel és egyúttal
tudomásul veszi ahatályos Főv. Kgy. ľendelęt a|apjanťĺzetenđő téľítési díjakat.
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2) u 1. pontban megjelölt fe|adatraa2013.január, februaľ hónapra vonatkozóan előzetes
kĺjtelezęttségetválla|az onkormźnyzatz}I3. évi költségvetésének teľhére 1.392.I0O,-
Ft <isszegben.

3) felkéri a Józsefuarosi Intézménymiíkĺidtető Központ vezetőjét a Képviselő-testiilet
20|3. janurír havi első rendes ülésére az a|apítő okiľat, SzMSz módosításának
elkészítésére.

felkéľi a Józsefuarosi Intézményműködtető Ktizpont vezetőjét, hogy folytasson
taľgyalásokat (személyi, tátgyi' dologi) az I. pont szerinti kote|ező önkoľmányzati
feladatellátás jövőbeni bizosítása érdekében és eľre vonatkozó javaslatěú tegye meg a
Képviselő-testiilet 2013. február havi utolsó rendes ülésére.

felkéľi a polgáľmestert, hogy a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat által fenntartott óvodakban
és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 6911997. (XII.29.)
önkormanyzati rendeletet vizsgálja felül és erre vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testiilet f0I3. februlĺľ havi utolsó rendes ülésére terjessze elő.

6) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatbarĺ foglaltakat a 2013, évi költségvetés
terv ezésénél ve gye fi gye l emb e.

Felelős: I., 2., 5., 6. pont esetén polgĺĺľmester,
3.-4. pont esetén a J őzsefvźtrosi Intézményműk<idtető Kcizpont vezetője

}Jatfuiđo:1. pont esetén 2013.január 01.
2.pontesetén 20|2. december 19.
3. pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3.januáľ első ľendes ülése
4.-5. pont esetén a Képviselő-testÍilet 2013, februĺĺľ havi utolsó ľendes ülése
6. pont esetén az önkoľmányzat2D|3. évi költségvetésének tervezése,

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi
Intézményműködtető Kiizpont megbízott vezetőjének tájékoztatása a képviselő.testület
diĺntéséről megttirtént. Az Alapító okirat és az SZMSZ módosítás a Képviselő.testĺilet
2013. januáľ 23-i ĺilésére előterjesztésre keľüIt. A mĺódosításokat a Képvĺselő.testület a
2012013. (I.23.) számú határozatálban fogadta el.

A beszámolő |ezánásźnak időpontj a: 20|3. januźn 28.

4)

s)
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Beszámoló a két ülés közotti fontosabb esęményekről

Tisztelt Képviselő.testület !

A két ůilés köztitti fontosabb önkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i: i: i AZász|őmúzeum Indonéziát bemutatĺí kiállításán és !
i

20t2. december 3. iSebestény Anikĺó Egy év Bali szigetén c. könyvbemutatóján
i kłisztintőb eszédet mondott Zentzi O szkár bizottsá gi elntik.

20|2. decembeľ 5.
A lappfiildi Mikulást Józsefuáľosban tett |átogatásán
Sántha Péteľné alpolgármester asszony és SziláryÍ Demeter
képviselő riľ ktisziintette.

ii
i 

' ..r , .r) t -i iAz Euľopai Sors-Társak Egyesůilet által szervezett dobozi i
i, . i téri ételosztáson Sántha Péterné képviselte a Józsefváľosi 
i

i2012. december 15. 
: řĹŕ".il;y zatot,az esemény egyik védniike volt dľ. Hende i

!!l! :Csaba Honvédelmĺ miniszter rĺľ. i

ii : 
*"'::'--':--- 

-- ii

i
!-.ż

A Katica Btilcsőde és Napkiizi Otthonos ovoda kaľácsonyi !

2012. december 17. ünnepségén ľészt vett Sántha Péterné alpolgáľmester 
iasszony. 
:

Losonci téri Ättalrźlnos Iskola kaľácsonyi tinnepségén
Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony képvise|te az
Onkoľmányzatot. i

-i
Rendőľjutalmak átadása, ktisziintőt mondott dľ. Sára
Botond alpolgármesteľ úľ. !

!i

z ąnlą f, ^.^_r^ ^-. /tí| : r-^'
iA Vajda Péte
kaľácsonyi iin

r lĺnek-zenei Áttalános és Spoľtiskola
nepségén a J őlzsefv źlrosi onkor mányzat

részérő| Ferencz orsolya képviselő asszony volt jelen.

20Í2. decembeľ 17.

2012. decembeľ 18.

i2012. decembeľ 20.

2012. december 20.
Adományátadás a Mikulásgyáľban dľ. Papcsák Ferenc
zuglói polgármesterrel.

I

i20Í2. december 20.
i

i Ktizmeghallgatás
..................i....._....._....*_...--_



*''z.december 21. ;YoĘ1ĺr F1ľ9n1Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
!

lAltalános Iskola kaľácsonyi ünnepsége. 
.:

ti

f012. december 21. alpolgármester asszony volt jelen a Józsefuárosi

2013.január 13. i onkoľmányzatot Sántha Péterné alpolgáľmester asszony
képviselte.

A Magyaľ Kultúra napja alkalmából meghirdetettpá/ryánati
díjátadó ůinnepségén Zentai Oszkár bizottsági elniik úľ vett :

részt, a Bethlen Gábor Alap székházában. 
i



201,|.2012' év átmeneti|eg szabad pénzeszkĺiz |ekötése

Bank futamidő
Lekcités

éŕóknania Lekijtés lejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.0',1 .04 2011.O1.11 500 000 000

MKB 2 héÍ 2011.O1 .04 2011.01 .1 500 000 000

MKB 3 hét 2011.0.ĺ.06 2011.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 201't.01.11 201',t.01 .1t 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01 .18 2011.02.01 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.O1 .27 2011.02.1 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.1 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.O2.1 2011.o2.2Ą 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.1 2011.03.01 300 000 00c

MKB .| hét 201 1.03.01 2011,03.08 300 000 00c

MKB 1 hét 2011.03.0t 201 1 .03.16 300 000 00c

MKB 3 nap 2011.03.24 201 1.03.30 300 000 00(

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 00(

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 00(

Volksbank 2 héÍ 2011.04.07 2011.04.21 300 000 00(

ýoIksbank 2 hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

ýoĺksbank 1 hónap 201'1.04.13 20't | .05.1 3 500 000 000

ýolksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 s00 000 000

ýoIksbank 2 hét 20't1.04.14 2011.04.28 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.04.27 201 't .05.1 I 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.28 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.06 2011.05.21 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 201í.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .05.18 2011.06.08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 2011.06.01 1 50 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 2011.06.15 500 000 000

MKB 2 hét 2011.05.27 201 | .06.1 0 200 000 000

Volksbank 1 hét 201 1.06.09 201 1 .06.1 6 500 000 000

Volksbank 2 héÍ 2011.06.15 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 201 1 .06.'1 6 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 1 50 000 000

Volksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 00c

Volksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.o7.0Ż 2011.07.19 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.o7.0ę 2011.O7.27 500 000 00c

Volksbank 26 nao 2011.07.0e 2011.08.01 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.07.19 2011.07.26 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.26 20't't.08.23 300 000 000

y'olksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000

y'olksbank 4 hét 2011.08.02 201.ĺ.08.30 500 000 000

lrB 3 hét 2011.08.23 201í.09.13 300 000 000

y'olksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

y'olksbank 3 hét 2011.08.30 20',t1.09.20 300 000 000
y'olksbank 1 hónap 2011-09.01 2011.10.02 200 000 000

y'olksbank 2 hét 201 í '09.í6 2011.09.30 350 000 000

y'olksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

r/olksbank 2 hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

y'olksbank 3 hét 201',!.',10.05 2011.10.26 350 000 000

VIKB 2 hét 2011.10.oĄ 2011.10.18 300 000 000

r/olksbank 22 nap 2011.10.1',! 2011.11.02 500 000 000

y'olksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000

r/olksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

ýoIksbank 6 hét 2011.10.1',! 2011.11.22 500 000 000

y'olksbank 1 hét 2011.10.18 2011.1',t.25 300 000 000

y'olksbank 3 hét 2011.11.21 201't.'t1.11 400 000 000

/olksbank 3 hét 2011.10'2ô 2011.11.16 350 000 000

y'olksbank 3 hét 201',1.11.08 2011.1',t.29 500 000 000

r/olksbank 1 hét 2011.11.03 201't.11.1C 250 000 000



Volksbank ] hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000
ctB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000
Volksbank 2 héÍ 2011.11.18 2011.12.02 250 000 000
Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000
Volksbank 2 hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 000
ctB 17 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000
crB 2 hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 000
Voĺksbank 16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000
ctB 2 hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000
ýoIksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01 .O3 500 000 000
ýoIksbank 3 hét 201',t.12.16 2012.01 .06 250 000 000
3tB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000
ýolksbank 19 nap 2011.12.22 2012.O114 350 000 000
ýoIksbank 19 nao 2011.12.22 2012.01.14 500 000 00(
ýoIksbank 2 hét 2012.01 .03 2012.O1.17 500 000 00c
Volksbank 18 nao 20 2.01.06 2012.01.24 250 000 00c
Volksbank 25 nap 20 2.01.06 20't2.01.31 250 000 00c
Volksbank 4 hét 20 2.01.10 2012.02.07 350 000 00c
Voĺksbank 4 hét 2012.01 .10 2012.02.07 500 000 00c
Volksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.O2.14 500 000 00c
Volksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.02.14 500 000 00c
Volksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 00c
Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 00c
Voĺksbank 4 hét 2012.O2.O7 2012.03.06 250 000 00c
Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 00c
Volksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 00c
ýoIksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 1 50 000 000
ýoIksbank 5 héĺ 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000
t/olksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000
ýoIksbank 5 hét 2012.03.1 2012.04.17 150 000 000
ýoIksbank 36 nao 2012.03.2( 2012.04.25 500 000 000
ýoIksbank 37 nap 2012.03.21 2012.05.03 300 000 000
/olksbank 43 nao 20 2.O3.2i 20.ĺ2.05.09 300 000 000
y'olksbank 5 hét 20 2.04.11 2012.O5.16 400 000 000
r/olksbank 5 hét 20 2.04.11 2012.05.23 500 000 000
Volksbank / hét 20 2.04.'.t1 2012.05.3C 500 000 000
Volksbank 7 hét 20 2.04.17 2012.06'oę 400 000 000
Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.1 300 000 000
Volksbank j hét 2012.05.09 2012.06.2C 300 000 00c
Volksbank 6 hét 2012.05.16 2012.06.2i 500 000 000
ýolksbank 6 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000
ýoIksbank 6 hét 2012.05.30 20 2.O7.11 500 000 000
ýoIksbank 6 hé| 2012.06.06 2012.07.18 300 000 000
ýolksbank 5 héĺ 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000
Volksbank 5 hét 2012.06.20 2012.08.01 400 000 000
Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.O8.22 500 000 000
Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 000
Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 00(
Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.O9.12 250 000 00c
MKB 27 nao 2012.O8.22 2012.09.18 400 000 00c
MKB hét 2012.08.22 2012.O9.19 200 000 00c
Volksbank hét 2012.08.29 2012.o9.2ę 200 000 00c
ýoIksbank hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 00c
ýoIksbank hét 2012.09.12 2012.10.10 250 000 00c
ýolksbank hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000
ýoIksbank hét 2012.09.201 2012.10.25 400 000 000
y'olksbank hét 2012.09.261 2012.10.31 400 000 000
Volksbank hét 2012.10.101 2012.10.31 300 000 000
Volksbank 7 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000
Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.1Ą 500 000 000
Volksbank 1 nap 2012.10.'t1 2012.11.21 500 000 000
Volksbank hét 20'12.10.17 2012.11.281 400 000 000



Volksbank 1 nap 2012.10.2! 2012.12.05 400 000 00(

Volksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000

ýoIksbank 6 hét 2012.11.07 2012.12.'.t9 200 000 000

ýolksbank 50 nap 2012.11.14 2013.01.03 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.11.2'l 2013.01 .09 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.11.28 2013.O1.16 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 000

Volksbank 26 nap 2013.01.04 2013.01 .30 500 000 000

Volksbank 33 nap 2013.01.O4 2013.02.06 s00 000 000

Volksbank 5 hét 2013.01.09 2013.02.13 200 000 000

Volksbank 6 hét 2013.01 .09 2013.02.20 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013'0.ĺ .09 2013.02.27 500 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank 0

Raiffeisen 0

ýoIksbank 40 300 000 000

MKB I 350 000 000

ctB 2 300 000 000




