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Késztilt Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzatKépvíselő-testtilet20|3. februáľ 06-án 15.00
órakor alőzsefvárosi onkoľmźĺnyzatPolgármesteri Hivatal III. em.300.as taryyalőjźharl

megtartott 2. rendes üléséről

Jelen vannak: Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, đľ. Ferencz orsolya, Guzs
Gyula, Jakabfy Tamás, Komássy Akos, dr. Révész Mátta, Pintér Attila,
Santha Péterné, Soós Gyĺirgy, Szilágyi Demeter, Szili Balazs, Vörös
Tamás, Zeĺtai oszkźr,

(összesen: 15 képviselő)

valamint a meghívottak:

Rimán Edina jegyző, dr. Mészáľ Erika a|iegyző,,
AndrásĹKovács Dóra dr.- Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Sommeľ János

Törvényességi és Perképviseleti Iroda vezetóje, Mátraházi Judĺt . Személyügyi Iroda

vezetője, Fábián l|'ĺlárta - Belső Ellátási Iroda vezetoje, Szedliczlĺyné Pekáľi Kaľolina .

Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje, Majeľné Bokor Emese . Belső Ellenőrzési Iľoda

vezetője, dr. Bojsza Kľĺsztina - Humánszo|gáItattsi Ügyosztá|y vezetóje, Koscsĺíné

Kolkopf Judit - Családtámogatási Iroda vezetője, dľ. Kovács Gabľiella . Hatósági

Ügyosztály vezetője, Páľis Gyuláné - Pénzugyi ÜgyosztáLy vezetője, Szűcs Tamás -

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály vezetóje, dr. Hencz Adľienn
Gazdálkodási Iroda vezetője, Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA - Varosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály vezetóje, Annus Viktoľ. Főépítészi Iroda, dr. Szabó orsolya - Jtlrási
Hivatal vezetője, Danada János r. alezľedes - VIII. kęr. Rendőrkapitanyság mb. vezetője,

Szendľeiné Eľős Hajnalka - JIK mb. vezetóje, Váradi Gżella - Józsefuaľosi Családsegítő

és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó
- Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja, Fá.řliátn Lász|ő . Józsefvaľosi Kultuľális és Sport Kft.
igazgatőja, Ács Péteľ - Józsefuarosi Varostizemeltetési Szolgá|atvezetője, Becskei-Kovács

Barbaľa . Józsefuaľosi Kĺizösségi Htľzak Kft. igyvezetó igazgatőja' Bĺát Csaba
Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet igazgatőja, dr. Koľoknaĺ András - Józsefuaľosi

Egészségtigyi Szolgá|at fóigazgatőja, Kertészné Bródy Sarolta - Józsefuaľosi Gyermekek

Üdtiltetéséért Közhasznú Taľsas ág v ezető -helyettese

Egry Attila
Kĺjszönti a megjelent képviselőket, a Hivatal munkataľsait és a vendégeket. A Képviselő-
testület 2013 ' évi 2. rendes iilését - mely az SZMSZ 10. és 12-14. $-aiban foglaltak a|apján
került összehívásra -' megnyitja. Távolmarađását bejelentette dr. Kocsis Máté polgármester,
dr. Dénes Margit és Kaiser Jőzsef képviselők. Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő, a
minősített szótöbbséghez 10, az egyszertl szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat szfüséges.
Tźtjékońatásul kcizli, hogy a következő (rendes) képviselő-testiileti ülés vĺárható időpontja
2013. február 20. szetđa. 15.00 óľa. A napirenddel kapcsolatban tětjékońatja a Képviselő-
testület tagsait, hogy az alábbí előterjesztéseket az előterjesztők visszavontak (meghívó
szerinti számozással) :



- tll' Javaslat a 2013. évi Díszpolgári cím és a 20t3. évĺ Józsefuáľosi
Becsületkereszt, a 20Í3. évi Jĺózsefváľosért, illetve a 20|2. évi Jó Sport kitĺĺntetés
adományozására

- 2ĺ3 Javaslat a Práter utcaĺ iskola és a Vajdahunyad u. 33. szám alatti
tornacsaľn ok páÄy ázat űtján ttirténő bérbeadásáľa

- 3l1 Javaslat a kiĺziisségi együttélés alapvető szabályairĺól és elmulasztásuk
j o gkłivctkc zmóny cir ől szó lĺó łinko rmányzati ľcn delet elfo gad ásár a

- 3l5 Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám a|atti ingatlanok
vagyonkezelésbe adására

- 4ĺ1 Javaslat a Jĺízsefuáľosi SzociáIis Szolgáltatásteľvezési Koncepció
felülvizsgá|atára

Az sZMsZ 18.$ (1) bekezdés éľtelmében tájékońatja a Képviselő-testületet, hogy 5

siirgősségi indítvány étkezet, amelyeket az a|ábbi számokon javasol napiľendľe venni és
bocsát szavazásraazSZMSZ 12.$ (6) bekezdésę alapjtn:

1l1. Beszámoló a Magdolna Negyed Pľogram III. pályázathoz kapcsolĺídó

(írásbeli eIőteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis illĺ té - polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő

3ĺ4. Javaslat a rendkíviili téti időjárási viszonyok soľán je|entkező feladatok

(íľásbeli előteľj esńés, POTKEZBESITES)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Iľl4.áté - polgĺírmester

3l5. Fedezet biztosítása és szükséges diintések meghozata|a a KEOP-2012-

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4l4. Javaslat tornahelységb,wtosítására az ővodákrészére

E|őterjesńő: Santha Péterné _ alpolgármester
Szllágyi Demeter - képviselő

4ĺ5. Javaslat a Jĺózsefuárosi Onkormńnyzat által fenntartott óvodák és a

mĺidosítására
(írásbeli előteľjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgármester



Egry Attila
A siirgősségi javaslat elfogadása esetén az |-es blokk elnevezése az alźlbbiakła váItozik:
,,Corvin Projekttel, vaľosrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések''.
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet az alábbí siirgősségi
indítvanyokat fogadta el:

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁRo ZATHIZAT ALlľrIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
26ĺ2013. (II.0ó.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a siirgősség okźt a siirgősségi
indítványkéntbeterjesztettalábbíelőteľjesztésnél:

Iĺ1. Beszámolĺó a Magdolna Negyed Progľam III. pályázatboz kapcsolódó

(írásbeli előteľjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egĺy Attila - alpolgĺĺrmester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

3l4. Javaslat a rendkívůili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező feladatok

(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dźúé - polgáľmesteľ

3l5. x'edezet biztosítása és szůikséges diintések meghozata|a a KEOP-2012-

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺdáté - polgármesteľ

4l4. Javaslat toľnahelységbiztosítására az ővodálkrészére

Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgáľmester
SzíIágyi Demeter - képviselő

4t5. Javaslat a Jőzsefváľosi onkormányzat által fenntartott óvodák és a

módosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előteľj esztő : Sĺántha Péterné _ alpolgáľmester

Egry Attila
Az SZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött _ és az elmondottak
szerint módosított _ alábbi napirendi javaslatot bocsátja szavazásra..



1. Coľvin Pľoj ekttelo vá ľosľehabilitációval ka pcsolatos előteľj esztések

T ámogatálsi Szeľződ és a|áírásár ő|,
(írásbeli előterjesztés. POTI(EZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

2. G azdál lkod ásto G azdasílgi Tá rsasá go kat érintő előte ľj esztése k

, C.emege-Match Zrt. bérlő és a CBA Kereskedelmi Kft. béľIeti jog
átruházásra vonatkozĺó kiizös kérelme a Budapest VIil. Rákóczi tit 59.
szám alattí ti nko ľm á nyz ati tu l aj d o nú h elyis é g v o na tko zás álb an
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

" 
B"számolĺó a béľteti szerződ,éssel ľendelkező gazdálkodó szeľvezetek
tulaj donosi szerkezetének feltárása érdekében tett intézkedésľől
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

. Józsefuáľos Közbiztonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes NonproÍit Kft. ,,va,, besz,Ílmolója avége|számolás első évérő|
és a folyamatban lévő 4eresĺigyekľől,
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterj esző : B ozsik Istvan Péter _végelszámoló

^ 
JavaslataLudovika.campussalkapcsolatosdtintésekmeghozzta|ára
(írásbeli előterjeszés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Vagyonkezeléssel, váľosüzeme|tetéssel kapcso|atos e|őteľjesztések

l Javaslat az építésügryel összefĺiggő egyes helyi eljáľások ľészletes
szab á|y airót szótó ľendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

) Javaslat a helyi építészetĹműszaki teľvtanács létrehozásárĺíl és működési
ľendj éľől sző|ő 51 l 201 1. (Ix. 1 9.) tinkormányzati ren delet mó d os ítás ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester



ą Javaslat a Jőzsefválľosi onkormá'nyzat tulajdonában lévő kłizterületek
haszná|atárőI^ és használatának rendjéről szólĺí 2412009. (v.21.)
tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Javaslat a rendkívĺili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező feladatok

(írásbeli elĺĺterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4áté - polgármester

5. Fedezet biztosítása és szükséges dtintések meghozzta|a a KEOP-2012-

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslatjáľóbeteg.szake||átásifeladate|látására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľl4áté _ polgáľmesteľ

, Javaslat a JőzseÍvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont és az2. 
iinállóan műkiidő oszirőľzsa Gondozĺí Szo|gáł|at illetve a Józsefváľosi
Egyesített Biilcsődék ktiztitti munkamegosztás megáIlapodás elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné _ alpolgármester

, Javaslat a Klebelsberglntézményfenntartĺó Ktizpont VIII. TankeriileténekJ. 
elhelvezésére
(íľásbeti előterj esztés, piľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _polgáľmester

4. Javaslattornahelyiségbiztosításáraazővodákrészére

Előterj esztő : S ántha Péteľné _ alpol gáľmester
Szilágyi Dęmeter _ képviselő

5. Javaslat a Jőzsefvárosi Onkormányzat által fenntartott ĺívodák és a

mĺidosításáľa
(írásbeli eIőterj esztés, Póľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgármester



5. Egyéb előterjesztések

1. Beszámoló dr. Kocsis N'Iáté polgármester 2012. évben igénybevett
szabadságairól
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Rimán Edina - jegyző

, Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|yzatárő| szĺíló t9ĺ2009. (v.06.) iinkormányzati ľendelet
mĺódosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

o Tájékoztatő az át|áthatő szervezetekľe vonatkozó ľendelkezések alapján
tett intézkedésekről
(írásbeli tájékoztatő) ZÁRr tjĺÉs
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľ;4láté - polgármester

o Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺĺleti határozatok
végrehajtásáľĺól, az előző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől ĺés az iinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szab adrendelkezés ű ľészének p énzpiaci j elle gű lekötéséről
(írásbeli táj ékoztatő, p ottrrzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté_ polgáľmester

o Táj ékoztatő thatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimĺán Edina _ jegyzó

Egľy Attila
Megá||apítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taľtóZkodással a Képviselő-testiilet az aIábbi napirendet
fogadta el:

1ZAY AZASNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
27t201.3. (II.06.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



Napiľend:

1. Coľvin Pľoj ekttel, váľosľehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Támogatási Szeruőd és a|áńr.ásárő|,
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lll4áté - polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő

2. Gazdźllkodást' Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľj esztések

t Csemege.Match Zrt. bérlő és 
^ 

CBA Kereskedelmi Kft. béľleti jog
átraházásra vonatkozĺó ktiziis kéľelme a Budapest YIII. Rákóczi út 59.
szám a|atti ti n ko ľm ány zati tu|aj do n ú h elyis é g vo n atko zás átb an
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. Ĺigyvezető

Á Beszámoló a béľleti szerződéssel rendelkező gazdáIkodó szervezetek
tulaj donosi szerkezetének feltáľása éľdekében tett intézkedésľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

1 Józsefváros Kiĺzbwtonsägáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonpľofit Kft. ,,va,, beszámolĺója a végelszámolás első évéről
és a folyamatban lévő p'eres.ĺigyekről'
(írásbeli előterjesztés' POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Bozsik István Péter _vé gel sziímoló

* Javaslat a Ludovika.campussal kapcsolatos döntések meghozatalára0r 
(írásbeli előterjesztés, poľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4źLté - polgáľmester

3. Va gyo n kezeléss el, vá ros ĺi zeme|tetéssel kapcs olatos elő teľj esztések

^ Javaslat az épÍtésĺigryel összefĺiggő egyes helyi eljáľások ľészletes!r 
szabályaiľól szólĺí rendelet megalkotására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4áté - polgĺĺľmester



t Javaslat a helyi építészetĹműszaki teľvtanács létľehozásáľól és műktidési
ľendjérő| sző|ő 511201 1.(x. 19.) tinkormányzati rendelet mródos ítására
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6 Javaslat a Józscfvárosi Onkormányzat tulajdonában lévő ktizteľületek
hasznáiatáről és használatának ľendjéről szőilő 2412009. (v.21.)
iinkoľmányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat a ľendkívĺili téli időjáľási viszonyok soľán jelentkező feladatok

(írásbeli előterjesztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;/láté - polgármester

5. Fedezet biztosítása és szükséges dtintések meghozata|a a KEOP-2012-

(írásbeli előteľjesztés' HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|iĺláté _ polgármester

4. Hu m á n szo|gáiltatás s a l ka p csola tos el őte rj esztés ek

^ Javaslatjáľĺíbeteg.szakellátásifeladatel.|átására!r 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;/laté - polgármesteľ

tr Javaslat a Jőzsefválľosi CsaládsegÍtő és Gyeľmekjóléti Központ és azJo 
önállóan műkiidő őszirórzsa Gondozó Szolgálat illetve a Jĺízsefuáľosi
Egyesített Biilcsődék kiiztitti munkamegosztás megállapodás elfogadására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgáľmesteľ

. JavaslataKlebelsbergIntézményfenntartó KiizpontVIII.Tankerületéneko. 
elhelvezésére
(írásbeli előterjesztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľł4tlté _ polgármester

4. Javaslattornahelyiségbiztosításáraazővodákrészére

Előterj esztő : S ántha Péteľné _ alpol gármester
Szil'ágyi Demeter _ képviselő

5. Javaslat a Józsefváľosi Onkormányzat által fenntartott óvodák és a

módosításáľa
(írásbeli előteľj eszté s, p }ľI<ÉZBE S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester



5. Egyéb előteľjesztések

' Beszámoló dr. Kocsis i:N ĺ.áté polgármester 2012. évben igénybevettJ. 
szabadságaiľól
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

n J^vaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Műkiidésit. 
Szabáilyzatáről. szőlő 1gĺ200g. (v.06.) iinkormányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lľĺf.źúé - polgríľmesteľ

Tájékoztatók

o Táj ékoztatő az át|áthatő szervezetekre vonatkozó ľendelkezések alapján
tett íntézkedésekről
(írásbeli tájékoztatő) ZÁRr ÜĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4áté - polgármester

o Polgáľmesteri tájékoztatő ^ lejáľt hatáľidejiĺ testiileti határozatok
végrehajtásáľĺól, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésíÍ részének pénzpĺacÍ jellegű lektitéséľől
(írásb el i táj éko ztatő, p oľl<ÉzB E s ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4láté _ polgáľmester

o Táj ékoztatő a határidőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(íľásbeli tźlj éko ńatő)
Előterjesztő: Rimĺín Edina _ jegyző

1. Co ľvin Proj ekttelo város ľehabilitációval kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 1/1. pontja

T átmogatási Szeľződ és a|áírásár ő'.l,
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Iľĺ4źńé - polgrĺrmester

Egľy Attila _ alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő



Egry Attila
Bizottság nem tárgyalta. Felkéri dľ. Alftjldi Gyorgyöt, hogy ismertesse aZ előterjesztést.

Dľ. Alfiildĺ Gyłirgy
A Magdolna Negyed III. Progľam teljes anyagátterjesztik elő, amelyet múlt hét szerdánírt aIá
a polgármester és a ProRégió képviselője, a miniszteľ pedig tegnap átnyrijtotta azt
polgármestemek. A legutolsó dontés óta tĺjrtént móđosítások kerültek felsorolásra az
előterjesztésben, ezek javarészt a Prorégió Kft. á|taI je|zett változtatások, valamint a
bérkĺiltségek átcsoportosítása. Az e|oző ülésén döntött a Képviselő-testiilet a ProRégió által
nehezményezett néhány táĺnogatási tétel iigyében, melyeket az Önkormźnyzat áútett saját
megvalósítási soráĺa, ezek ktinyvelése történt még meg. Még egy fontos dolog: a projekt
előfuása szerint 28 hőnap á1l rendelkezésre a pľogram megvalósításáta. A szetződés aláirása
megtörtént január 30-tĺn, ez ahatáridő egész pontosan 2015. június 30. lesz. A szabályok
szerint 2015. május 30-ig lehet költségeket elszámolni, a pľojekt, pedig az onkormźnyzat
kéréséľe maľcius elsejével indul' azaz27 hónap Lesz a megvalósításra. A képviselők đvd-n
megkaptak a projekt teljes anyagát, így láthaÍják. a sok döntésiik és befektętett energiájuk
ho gyan v áIt támo gatás s á.

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiĺínyában a vitát lezáqa, szavazásra
bocsátj a az a|ábbi hatźlt ozati javaslatot :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy tudomásul veszi az eIoteľjesztés mellékletét képző, a
KMOP-5.1'|ĺB-I2-k-2012-000l kődszźtmű, Magdolna Negyed Pľogram III. projekt
megvalósít ására |étrejött Támogat źsi Szerzőďést és annak mellékleteit.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. februĺíľ 6.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen' 0 nem, 0 taĺtőzkodással a Képviselő-testület az alábbihatározatot
fogadta el:

SZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATH)ZAT ALH)Z unqo sÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
28t2013. (rr.06.) 15IGEN O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy đĺint, hogy tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét képző, a
KMOP-5.1.|lB-I2-k-2012-0001 kódszĺĺmú, Magdolna Negyed Pľogram III. projekt
megvalósít źsára |étrejött Támogat ási Szerzőđést és annak mellékleteit.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďo : 20 13 . februar 6.
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2. G azd'átl kod ást, Gazdasági Tá ľsaságokat érintő előteľj esztések

Napirend 2ĺl. pontja
Csemege-Match Zrt. béľlő és a CBA Kereskedelmi Kft. béľleti jog
átruházásra vonatkozó kiiztis kérelme a Budapest YIII. Rákĺóczi út 59.
szám a|attĺ ti nko rmá ny zati tu laj d o n ú h elyis é g v o n atkoz á s á b an
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

Egry Attila
Az előterjesztést az illetékes bízoÍtság megtátgyaIta. Előteľjesĺőnek nincs szóbeli
kiegészítése, a napirend vítáját megnyitja. Kérdés, hozzászóIźls hiányában a vitát |ezáĺja'
szavazásrabocsátjaazalétbbíhatfu ozatĺ javaslatot:

I.) hozzźiáruI a Csemege-Match Zrt. bér|o áItaI bérelt Budapest VIII., 34628l0lV3 heIytajzi
szĺímon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Rríkóczi íi 59. szźtm a|att talźihatő,
836 m, alapterületű, ĺinkoľmányzati tulajđonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú
tizlethelyiség bérleti joganak átnlhazásához a CBA Kereskedelmi Kft. tészére 2014.
decembeľ 31-ig. A bérleti jogviszony a helyiségre érvényben lévő béľleti szerződésben
foglaltak szerint hattnozott időre jön létre, élelmiszer, ital- (palackozott. szeszesital
arusítással), iparcikk jellegiĺ-, dohányáru-, és vegyes nagy-és kiskeľeskedelem,
(szeszmentes) vendéglátás gľillbár tevékenységek céIjźra,1.049.487,- Ft/hó + Áfa bérleti
*kijzuzemi- és külön szo|gźitatźĺsi díjak összegen.

2.) hozzajźlruI az |.) pontban foglalt bérleti szęrzőďés 20|9. december 3I. napjáig töľténő
me gho s szabbításźtlo z.

3.) hozzájźlruI az 1.) pontban foglalt, 2019. decęmber 31-ig meghosszabbított bérleti
szerződés további 5 éweltörténő meghosszabbításźůloz, amennyiben a bérlőnek, a béľleti
jogviszonyźtĺak lejártakor nincs |ejárt haáridejrĺ bérleti kozazemi- és különszolgáltatási
đíjhátraléka, a többi szerzódési feltétel vźitozat|anul hagyása mellett.

4.) abérleti szerződés megkötése előtt a CBA Kereskedelmi Kft. 2havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő, azaz bruttó 2.665.697,- Ft szerződéskcjtési dijat köteles megťĺzetĺt/- az
onkormĺínyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljĺĺľa szolgá|ő hetyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló I7l2005. (ľV. 20.) szźlmű Budapest Józsefuarosi onkoľmĺányzati
ľendelet 19. $ (1) bekezdése alapján.

5.) a bérletí szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljĺĺľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
szźtmű Buđapest Józsefuaľosi onkoľmányzati rendelet 17. $ (4) d) pontja aLapjźna leendő
bér|ő a béľleti szerzőđés megkötését mege|őzően a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megťĺzet, és a 17. $ (a) c) pontja a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalónyilatkozataláirásźtvá||alja'

6.) a bérbeadőihozzźĄĺíľulás abban az esetben Iép hattiyba,ha a bérleti jogot átvevő CBA
Kereskedelmi Kft. a jelen hatźttozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskĺitési dijat megťlzeti, a bérleti szerződést a|áirja és azt egyoldalú
kĺjtelezettségváIIalő nyi|atkozatta| kiegésziti. Az ottkormányzat ezek megtörténtéig a
Csemege-Match Zrt. bérlőt ismeri el béľlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

1.1,



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđő: f0I3. február 1 4.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testtilet az alábbihatálrozatot
Íbgadta el:

sZAv AZLSNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
29ĺ2013. (II.06.) 13IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

1.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

hozzájáruI a Csemege-Match Zrt. bérlő által bérelt Budapest VIII., 34628l0l1J3 he|yrajzi
számonnyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Rfüóczi út 59. száma|at1ta|á|hatő,
836 m. alapterületti, önkormiínyzati tulajdonú, utcai, foldszinti nem lakás célú
tizlethelyiség bérleti jogának átnftazásához a CBA Kereskedelmi Kft. részére 2014.
december 31-ig. A bérleti jogviszony a helyiségre érvényben lévő bérleti szeľződésbęn
foglaltak szerint hatáĺozott időľe jön létre, élelmiszer, ital- (palackozott szeszesital
ĺíľusítással)' iparcikk jellegű-, dohányáru-, és vęgyes nagy-és kiskereskedelem,
(szeszmentes) vendéglátás gľillbaľ tevékenységek cé|jára, 1.049.487,- Ft/hó + Áfa
béľletĺ + kozuzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen.

hozzájźru| az I.) pontban foglalt bérleti szerződés 2019. decembeľ 31. napjáig tĺiľténő
meghosszabbításőhoz.

3.) hozzájáruI az 1.) pontban foglalt, 2019. đecember 31-ig meghosszabbított bérleti
szerzőđés további 5 éweltöľténő meghosszabbításához, amennyiben a bérlőnek, a bérleti
jogviszonyaĺak |ejártakor nincs |ejźtrt hatźridejiĺ bérleti kozuzemi- és kĹilönszolgáItatási
díjhátľaléka, a többi szeruődési feltétel váItozatlanul hagyása mellett.

4.) abéfleti szerződés megkötése előtt a CBA Kereskeđelmi Kft.2 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő, azaz bruttó 2.665.697,. Ft szęrződésk<itési díjat köteles megfizetni az
onkormanyzat tu|ajđonában álló nem lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeirőI sző|ő I7l2005. (tV. 20.) számí Budapest Józsefuiírosi onkormźnyzati
rendelet 19. $ (1) bekezdése a|apján.

5.) a bérleti szerzőđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljaĺa szo|gá|ő helyiségek bérbęadásanak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
szám,Ú Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzatirendelet I7. $ (4) d) pontja a|apjan a leendő
bér|ő a béľleti szerzőđés megkötését megelőzően a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megťlzet, és a 17 . $ (4) c) pontja alapján kozjegyző előtt egyolđalú
kötelezettségváIlalőnyi|atkozataIáírásátváI|a|ja.

6.) a bérbeadőihozzźĺjaľulás abban az esetben |ép hatáIyba,ha a bérleti jogot átvevő CBA
Kereskedelmi Kft. a jelen hatźtrozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskĺjtési dijat megťlzeti, a bérleti szerzódést aláirja és azt egyoldalú
kötelezettségvá||a|ő nyilatkozatta| |oegészíti' Az onkormanyzat ezek megtĺiľténtéig a

2.)
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Csemege-Match Zrt. béľlőt ismeri e| bérIőként az
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. február 14.

Napiľend 2l2.pontja

érvényben lévő bérleti szerződésben

Beszámoló a bérletĺ szerződéssel rendelkező gazdálkodĺí szeľvezetek
tulajdonosi szeľkezetének feltárása éľdekében tett intézkedésľől
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

Egry Attila
Az e|őterjesztést az illetékes bizottság meg!áĺgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs az e|óteqesńő
tészérő|, a napirenđ vitáját megnyitja. Megadja aszőtSzíLiBaIźzs képviselőnek.

Szilĺ Balázs
Az eIőterjesztés készítésének időpontjában 4 nyilatkozat érkezett vissza. Azőta érkezętí-e
újabb nyilatkozat? A nyilatkozaltéte|te meghatáľozott 15 fldP, valamint a cégbíľósági
bejegyzés visszakiildésére meghatźrozotí30 nap mikoľ telt le? Az előterjesztés szerint, ha
valamelyik cég nem küldi be a ĺy1|atkozatát, arulak semmilyen jogkĺivetkezménye nincsen.
Tényleg olyan helyzetbe keri| az onkormányzat,hogy a bérlőket kĺjtelezi valamire, és annak
nem teljesítése esetén semmifele lépési lehetősége nincsen? A polgármestertől szerette volna
megkéľdezni továbbá, hogy országgyulési képviselőként kívan-e lépéseket tenni a joghézag
bet<jmése éľdekében. Nem konkĺétan az eLoteqesńéshez kapcsolódik, de olyan információk
biľtokába jutott, miszerint nem volt teljesen oĘajozoÍt a Józsefuarosi onkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokon a székhelyhasznźtlatjogosultságźnak igazolás kiadása. Volt-e
fennakadás e téren, és a Kisfalu Kft-nek kellett kiadni azigazoIásokat, vagy a Hivatalnak?

Egry Attila
YáIaszadásramegadja a szőt a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatójĺĺnak.

Kovács Ottó
Az elso kérdésre avá|asznem, azőtanem érkezett további nyilatkozat. A 30 napos határlđő az
átvétę|tő| számít, tehát ez vá|tozo a kiilĺjnbözo szervezetek esetében. Jogkĺivetkezmény 2012.
óta valóban nincs, az e|őteqesztésben felsoroltak a 2012. előtti bérlők. Amikor valamilyen
üggyel kapcsolatban soÍTa keriil az ő igényfü, akkoľ fudja a Kisfalu Kft. a folyamatot
megindítani veltik szemben. Székhelyhaszná|at kapcsán egy panasztő| varl tudomása. A
panaszos a hatariďő Lejárta eIőtt 2-3 nappal nyújtotta be igényét, mely egyébként egy éve
Iéte^et. A panaszos nem értette meg, miéľt a polgáľmesternek kell aláímia. Az aláírás
haladéktalanul me gtöľtént.

Egry Attila
Megadja a szőtJakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A jogalkotő szándéka vélhetően az volt, hogy ne legyenek off-shore cégek az á|Lani vagyon
körĹil. Természetesen ezzel egyetért, azonbaĺ azt ó is meg tudja źilapítari, hogy folytatődhat a
bújócska, mivel a jogalkotó nem rendelt szankciót a nyíLatkozat mellé. Ugy véli, a
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beszámolóval nem értek a munka végéte, a Kisfalu Kft-nek ezt az ügyet a továbbiakban is
ktjvetnie kellene. Ezt egy módosító javaslatban foga|mazná meg, amely így hangzík:

,,2. pont: A Képviselő-testület felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy újabb beszámolót készítsen el a
ny1latkozatot nem tett szervezetek nevéve| és szętzódéseik adataival, kiilönös tekintettel aľra,
hogy a jogviszony meghosszabbítása mikor eseđékes.

3. pont: A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy készítsen beszámolót
a.) a később beéľkező nyilatkozatokľól
b.) ha valamely szewezetről megállapítást nyer, hogy nem źńIáthatő szewezet.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľido a2. pont esetében a februári második testületi ülés, a 3.a.) pont esetében az áprilisi
első képviselő-testĹileti tilés, a 3.b.) pont esetében folyamatos, a megállapítás megtörténtét
kcivető testületi ülés.''

Egry Attila
YáIaszadásra megaď1a a szőt a Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőjának.

Kovács ottó
A hataridővel problémalesz,főIega február 20-źxal, mivel mavagy holnap le kellene adniuk
az előterjesńést. Ha az egészet át lehetne tenni egy áprilisi dátumľa, akkor semmi akađá|ya
nincs.

Egry Attila
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselonek.

Jakabfo Tamás
Részéről elfogadható' de tekintve, hogy II-I2 szerződésrol van csak sző, ilgy vé|i, az aktak
készen rendelkęzésre állnak. Ha februárra nem is. de a máľciusi testületi iilésre e|készíthető az
előterjesztés.

Egry Attila
Yźl|aszadásra megadja aszőt a Kisfalu Kft. ügyvezetĺ5 igazgatójának.

Kovács ottĺí
Ha ez a kéľés, megoldják, de ő egy előterjesztésben đolgozná fe| az összes adatot.
Természetesen mehet márciusban és áprilisban is, két lépésben.

Egry Attila
Tehát az e|őterjesztő befogadta a módosító javaslatot. Megadja a szőt dr. Révész Mźrta
képviselőnek.

Dr. Révész Márta
A javaslattal mindenképpen egyet lehet érteni, csak egy aggá|ya van. Az e|oteqesztésből úgy
tiinik, hogy a civil szervezetek és a bérlők kozcltt van egy olyan ha|maz, akiknél még nem járt
le a visszakiildési hatariđő. Ezeket külön kellene keze|ni, baľ lehet, hogy a végén nem lesz
további bej elentkezés.
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Egry Attila
Válaszađásra megadja a szőt a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatójának.

Kovács ottĺĺ
Az előterjesztést ki fogják egészíteni a kikiildési és átvételi időpontokkal, hatĺáĺiđőkkel.

Egry Attila
Technikai kérdés merĹilt fel a Hivatal részérő|. Kéri az igyvezető igazgatőt, pontosítsa, mire
vonatkozikakiegészítés,foglaljahatźttozati javaslatba.

Kovács ottó
A Jakabfy Tamás képviselő źitalkért módosítás első pontjanak hataľideje a márciusi testĺileti
Ĺilés, azokkal a belső tartalmakkal, melyeket dr. Révész Mártaképviselő kéľt.

Egry Attila
További kérdés, hozzászőIás hianyában avítát|eztĄa, szavazásra bocsátja az a|ábbihatźlrozati
javaslatot:

1. hogy a 477l20I2. (XII. 19.). szźlrrľű hatźnozatźnak 6. pontjában foglaltak
végľehaj tás érő| sző|ő beszámolót elfo gadj a

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy újabb beszámolót készítsen a nyLIatkozatot nem tett
szeĺvezetek nevével és szeruődéseik adataival, külcinĺjs tekintettel arra, hogy a bérleti
jogviszonynak meghosszabbítása mikor esedékes

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy készítse n beszĺímolót
a., a ké ső bb b eérkező ny iIatko zatot tevőkĺő l, tov ábbá at ől
b.' ha valamely szervezetti5lmegállapítást nyer, hogy nem át|áthatő szervezet

4. ahatźnozat2. pontja szerinti beszĺímoló tartaLmazza, hogy mely szervezetek esetén telt
már el anyilatkozattétel határideje és melyek esetében nem.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatfuiđő:1. pont esetén: 20t3. februlĺľ 06.

2.pont esetén: 2013. márciusi első rendes képviselő-testtileti ĺilés
3. pont esetén: 2013. áprilisi eIső ľendes képviselő-testiileti iilés
4. pont esetén: 20|3.marciusi első rendes képviselő-testületi tilés

Egrľ Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testĹilet az alábbihatáĺozatot
fosadta el:
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERU szóľoggsÉc
HATAROZAT:
30t20r3. (rr.06.) 15IGEN

SZUKSEGES

0 TARTóZKODÁSSALO NEM

A Képviselő-testület úgy d<int,

l. hogy a 477/2Ö|2. (XIl. 19.). számü
vé grehaj tás fu őI szőIő beszámolót elfo gadj a

hatfuozattnak ó. pontjäban toglaltak

2. feIkéri a Kisfalu Kft-t, hogy újabb beszámolót készítsen a nyi|atkozatot nem tett
szervezetek nevévęl és szerzodéseik ađataival, külĺjnös tekintettel ara, hogy a bérleti
jogviszonynak meghosszabbítása mikor esedékes

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy készítse n beszámolót
a., a később beéľkező nyilatkozatot tevőkről , tovźlbbá aľĺőI
b., ha valamely szervezettől megállapítást nyer, hogy nem átIźúhatő szervezet

4. ahatźtrozat2. pontja szerinti beszĺímoló tarta|mazza, hogy mely szervezetek esetén tęlt
mar ela nyilatkozaÍtétel hatáľideje és melyek esetében nem.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatariđő: 1 . pont esetén: f0I3. februáľ 06.

2.poĺt esetén: 20|3. márciusi első ľenđes képviselő-testiileti tilés
3. pont esetén: 2013. áprilisi első ręndes képviselő-testiileti ülés
4. pont esetén: 2013.márciusi első rendes képviselő-testĹileti ülés

Napirend 213. pontja
Józsefuáľos Ktizbutonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáltatĺó
Egyszemélyes Nonpľofit Kft. ,,va,, beszámolója a végelszámolás első évérő|
és a folyamatban lévő peľesiigyekľől,
(írásbeli e|óterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Bozsik Istvan Péter _végelszámoló

Egry Attila
Egy cseľe előterjesztés érkezett, az ercdeti előteľjesztést az illętékes bizottság meg!árgya|ta.
Szóbeli kiegészítés nincs az előteľjesztő részérőI. Megadja a szőt SziIíBaIázs képviselőnek.

Szi|i Balázs
A JVSZ szźnnźra átadandó eszkĺjzök aĺnortizźrciőval csökkentett értéke 62 m1J'|iő Ft, de a
tényleges éľtékük ennél kevesebb, ezt majđ szakértő fogja megállapítani. Az onkormányzat
áfa-fizetésíkcjtelezettsége melyik éľtékre vonatkozik? Ahatźrozati javaslat szeľint a2013. évi
támogatási szerződést kellęne elfogadni, de a mellékletek kozott eń. nem talźt\ta. Szeretne
tovabbá rźkérdezĺi a 7,5 millió Ft végelszámolási költség konkľét felhaszná|ására. A
hatźtrozatijavaslat 5. pontja a székhelyhasznźiat jogosságának igazo|ásárőlrendelkezik, ennek
tudomása szeľint január 31-én lĄart a határideje. A tĺirvény értelmében, ez esetben 50-900
ezer Ft-ig terjedő bírság szabhatő ki. Milyen következménye lesz annak, hogy a hatáľlđő
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letelte után adja ki az onkormáĺyzat eń. az igazo|źst? A perek kapcsán szeretné tudni' miért
maradt ki a beszámolóból a Horoszcoop-iigy, hiszen csak a másik két perrel kapcsolatban
szeľepelnek adatok. Igaz-e, hogy a Horoszcoop bérleti díjként éví 12 millió Ft-ot fizettetett ki
két gépéľt? Ez több mint amennyiéĺt meg lehetett volna vásárolni a gépeket. |gaz-e, hogy
olyan előnýelen volt a szerzodés, hogy kimondta, amennyiben a szerzőđéslejártát kcivetően a
gépek nem keľülnek vissza, havonta đuplazódó kötbért kell Íizetni, és emiatt van most kĺizel
40 millió Ft-os követelése a Horoszcoop-nak? Van-e aľról hivatalos infoľmáciő, hogy a
Horoszcoop-szerzőđés miatt ügyészségi nyomozás van folyamatbarfl A múlt nyáľi egyik
képviselő-testületi iilésen je|eńe, hogy a JKKSZ 2008. évi ilzIeti tervének előterjesĺése
hiarlyzik az onkormźnyzat honlapjaľól. Írásban kapott vźÄaszt, miszerint intézkedés fog
töľténni ez ügyben. Most az előterjesĺés kapcsán újľa megnézte, a 2008.03.If-i képviselő-
testületi ülésen tźrgya|ttk a JKKSZ ĺjz|eti tervét, đe az e|oterjesztés hiányzik. A 2009.03.18-i
képviselő-testtileti tilésrő 1 peđig az ö sszes előterj esaés és hataroz at lllány zik.

Egry Attila
Yźiaszađásra megadja a szőt az előteqesńőnek.

Bozsik István Péter
Az áfźń az źńađanđó eszköz<jk szakérto źtltal megállapított tényleges piaci értékę utan kell
ťĺzetru. A végelszámolói megbízási szerzódés tudomása szerint a tava|yi meghosszabbítása
váItozatlan taľtalommal, nem tudja, miéĺt maradt ki a mellékletek közül. A támogatási
szerzőđés a vége|számo|ő díjazésźń, ügyvédi díjakat, kcinyvelői, könywizsgálói díjat,
tigyviteli, adminisztrációs költségeket, illetve az em|ített vagyonéľtékelés díját tartalmazza.Ez
egy évre vonatkozik, terveik szeľint hamaľabb befejeződik a vége|szźlmolás, így kevesebb
támogatás kerül majd felhaszná|ásra. Az egész fę|haszná|ásról kültjn beszámolót készítenek,
mivęl e|téro az i,lz|eti évfü a vége|szźlmolás miatt. A Hoľoszcoop-per utcatakarító gépek
bérletéről vagy lízingséről szól. Ez egy folyamatban lévő peres ügy, melynek pontosan az a
tátgya, hogy megállapítsfü, hogy bérleti vagy lízingszerződés volt-e. A bíróság fogja
eld<inteni, hogy jogosan kĺivetelik-e a piaci viszonyokhoz képest is iľreálisan magas haszĺźiati
díjat, melynek egyébként a jogalapja is kétséges. Adminisfrációs okokból nem tudtfü
beterjeszteni a székhe|yhasznźiat ügyét az ę|őző testĹileti ülésre. A hatźridőcsúszás miatti
esetleges bíľságot a Cégbíróság a cég képviselőjére fogja kiszabni, azaz a vége|szźlmo|őra,
tehźúazonkoľmányzatnakezzelnemkellszĺímolnia.

Egľy Attila
Megadj a a szőt az a|jegyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
Pontosítaná a vége|számoló által elmonđottakat. A támogatźsí szerződés és a végelszámoló
megbizási szerzodése valóban nem keľült csatolásra az e|őteqesńéshez, ahattnozati javaslat
is tlgy sző|, hogy a polgármestert kéri fel a Képviselő-testiilet ezen szerződések
elkészíttetésére, valamint a szeruődések tartalmźtrő| rendelkezik. A 2008-as előteľjesztések
honlapon ttirténő megjelenítéséről az ülést követően intézkedik, hiszen valamennyi
előterjesztés ľendelkezésre á1l.

Egry Attĺla
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabff Tamás
A JKKSZ ügyeiről készült e|otefiesztésekben minden alkalommal érdekes dolgokat lehet
fellelni. Szkladanyi Sánđor, a cég egyik ľégebbi vezetője a cég felszĺámolója lett, majd
elvégeńe az onkorményzat szźtmára különbĺjző oktatási intézméĺyek ź/cvilágításat is' tehát
igazí ezetmester. Tudomása szeriĺt az o idejéből maľadtak az említett peres Íigyek. Miéľt
most kertil a Képviselő-testiilet e|é ez abeszámoló, amikor Z}Iz.június 30-i véghatáridővel
készült el, és azőta 7 teljes hónap telt el? A Horoszcoop-pernek januar 23-án volt egy
tárgya|ása, az ott tcjrténtek vélhetően éľdeklik a keľület po|gáraít. Szeretné, ha kiderülne
végre, mit variált a JKKSZ annak idején a takarítőgépekkel. Tehát visszaadtiák-e időben
ezeket, eredetileg a szerződés színlelt volt-e, érte-e kár az onkormanyzatot a szeruódés
végrehajtása során, és fogja-e most kaľ ér:ni aper alapján?

Egry Attila
Yá|aszadásramegađjaaszőtazelőterjesztonek.

Bozsik István Péter
A mérleg forđulónapja volt a június 30-ai nap. Az e|oteĄesztés beszámol a peres tigyekľől is.
Yégelszámolás alatt á1ló cégként egy kötelező, elég hosszan elhi;zőđő NAV-vizsgálatnak is
részesei voltak, amelyľől december 28-aÍ érkęzelt meg a hatźrozat. Ya|őjában ez volt az
előterjesztés elhúzódásának oka. A vizsgáIat kideľítette, hogy számviteli és adőzási
szempontból minden rendben volt, elmaľasztaIźs nem érte a céget. A Burai-Kovács Ügyvédi
Irodától megkapta aper beszámolóját, melyet mellékeltek az e|óterjesztéshez. A január 23-ďĺ
tárgya|ástől annyit tud mondani, hogy tanúmeghallgatásľa kérték Szkladanyi Sandoľt és
Murányi Lász|őt, de a bíróság nęm iđézte be őket.

Egry Attila
Megadja aszót dr. Sara Botonđ alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond
Az e|őter1esztés mellékletét képezi az ngyvéđ beszámolój a. Itt egy felperesi keresetlevél
keľiilt benýjtásra, egy ellenkérelem. Ez a|apján az onkoľmtnyzat jogi képviselője jó
erk<jlcsbe ütközőnek és színleltnek taĺja a szerződést, amelyről nęm tudható, hogy bérleti
vagy |ízingszerzóđés, a hasznáIati díjat pedig ttúzott mértékűnek. Jelenleg jogelvekkel
prőbá|ja az ngyvéđ a bíróságot meggyozni erről, a kár elkeľĹilése érdekében. Az ngyvéđ
tájékoztatása szerint nem ál1jól a per. A bíró úgy gondolja, hogy a szerzodés taĺta|ma teljesen
jogszeru, úgyhogy valószínúleg másodfokon' egy 3 bíróból álló tanácson fog eldőlni a kérdés.
Az onkormtnyzat álláspontja szerint aszeruődéstarta|milagnem volt helytálló, és ebből kara
keletkezett az onkoľm źnyzat tulaj donában álló cégnek.

Egry Attila
Megadj a a szőt Szi|i Ba|azs képviselőnek.

Szili Balázs
Nem éľti, hogy a tavaly augusztusban feltett kérdéséľe 5 hónapon keresztiil sem, és most sem
kap vź:Jasń., hogy konkĺétan mennyibe keľiilt a takantőgépek béľlése. Jól érti-e, hogy
amennyiben a székhelyhaszná|atjogosságanak késedelmes igazolása miatti bírság kiszabásra
keriil,azazoĺtkormźnyzathoznęmkerültovábbszámIźzásra?
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Egry Attila
Ahogy a végelszámoló mondta, amennyiben bírság kiszabása történik a késedelmes
székhelyigazo|ás tekintetében, akkor az a végelszétmolőt fogja sújtani, direktben neki külđi a
Cégbíróság a büntetést, és nem az onkormáĺyzat sztmára. A másik kérdésre dr. Sára Botond
alpolgármester válaszol.

Dr. Sára Botond
Tehát a felek közĺjtti szerzőđéses viszonybanmagaa|izingdíj vagy bérleti díj úgy ttĺnik, hogy
piacszeru volt, nem volt tulzott. A vitatott összeg a kétszeres haszná|ati díj, amit a másik fél
kér. Ha |ízingszerződés volt, akkor a kifizetett Lizingđíj fejében, nyilvan egy minimális
marađványéľtéken a tulajdonjogot meg kellett volna szereznie az onkormźnyzatnak. Ezen
felül még hasznźiati đíjat, rźadźlsul kétszeres díjat kérni, ezt méItźnytalannak, jó erkdlcsbe
ütközőnek tartják. Nem teljesen világos, hogy a gép visszaadásra keľült vagy sem' de ha
esetleg adminisztratív hiba folytan nem keľtilt visszaađásľa,kétszeres használati đíjat kikötni
egy szerzodésben jó erk<ilcsbe iitközik. A kĺivetelés a keresetlevélből |źtszik, |27.000 eurós,
ęzzel szemben 65-80 ezer eurőért lehet egy ilyen gépet megvásaľolni. onmagában,hogyha a
haszná|atí díjat nem kérné a másik fél, és abeťlzetettlízingďíj alapjźn fulajdonjogot szerezne
az onkoľmányzat ezeken a gépeken, akkor sem túlzott méĺtékű, sem jó eľkölcsbe ütköző nem
lenne a követelés. Itt a hasznźiatí díjjal van pľobléma, amelyet a másik fel bérleti jogként
érvényesít, és szerzóđésszegésre való hivatkozással még plusz szeľetne egy tu|zotĹmértékű
haszná'|atí díjat.

Egry Attĺla
További kérdés, hozzászó|ás hiĺĺnyában avitát|ezźttja, szavazásra bocsátja az a|źbbihatźlrozati
javaslatot:

1. Elfogadja a Jőzsefvźltos Kozbinonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemé|yes Nonproťrt Közhasznú Kft va. végelszámolójanak, aTársaság peres ügyeiről
szó|obeszárrlolóját.

2. Elfogadja, a Józsefurĺľos Kozbiztonsáąáért és Końisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit K<jzhasznú K-ft va., 20|2.06.30. fordulónapi egyszenĺsített éves
beszĺámolóját 74.334 e Ft méľlegfocisszeggel és -8.253 e Ft (veszteség) mérleg szeľinti
eređménnyel. A taľsasági ađő Íizetési kcjtelezęttség 80 e Ft.

3. Hozzźlmi avégelszźlmoló, Rendszervíz Plusz Kft (1031 Bp. Váci M. tér I., képv.:
Bozsik István Péter) 2012. március 1-én kelt megbízźsí szerződésének meghosszabbításźůloz a
végelszámolás befejezéséig, de legkésőbb 2013. december 31-ig, az eredeti szerződésben
foglalt egyéb feltételek vźitozat|anul hagyása mellett.

4. a. tudomásul veszi, hogy Józsefuáros Kĺlzbiztonságáért és Ktiĺisĺaságáért Szolgáltató
EgyszeméIves NonprofitKozhaszní:' Kft va. a2012. évi pótbefizetés összegét,20|3. februáľ
01. napjĺán 7 .578 e Ft-t összegben visszautalta a tulajdonos cjnkormányzatĺak.

4.b. Józsefuáros Kcjzbiztonságáért ésKoztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft va-t tźlmogatja _ a végelszttmo|ássaI kapcsolatos feladatok ťlnanszirozása
céljából - 7.569.2 eFt-tal, a visszautaltpőtbeťlzetés terhére.
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5. Engedélyezi, hogy a Jőzsefváros Közbiaonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft va. a 1082 Budapest, Baross u. 63-67. szám alatÍi
ingatlant, avégelszźlmolás befejezéséíg ingyenesen, székhelykénthasznáIja és azt az illetékes
Cégbíróságnál bej egyeztesse.

6. Felkéľi a polgáľmestert, gondoskodjon a vége|számolói megbízási szerzódés, és a 4.b
pontban meghatźlrozott feladatok végrehajtásához szĹikséges, támogatási szerződés
elkészítésérol és aläk äsär őI.

7. felkéri a polgármestert, hogy a hatźxozatbarl foglaltakat a 2013. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Hatáĺidő:. l-5. pont esetében 2013. február 06.
6. pont esetében f0I3. februar 19.

7. pont esetében a költségvetés készítése
Felelős: polgármester, végelszámoló

Egry Attila
Megállapítja, hogy 11 igen, 3 nem, 7 tartőzkodással a Képviselő-testtilet az alábbihatározatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvĺsEI.o
A HATARo ZATH)ZAT ALH)Z lĺľlĺosÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
H,ą'ľ.ą'Roz,ł.ľ:
31't20I3. (II.06.) 11 IGEN 3 NEM 1 TARTóZKonÁssĺ,r,

A Képviselő-testület tulaj dono si j o gkörében elj źrv a úgy dĺint, ho gy :

1. Elfogadja a Józsefuáros Közbiztonságáért és Końisńaságáért Szolgá|tatő
Egyszemélyes NonpľoÍit Közhasznú Kft va. végelszámolójának, a Taľsaság peres ügyeiről
szoLőbeszźmolőját.

2. Elfogadja, a Józsefuáros Közbiztonságáért és Końísńaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kĺjzhasznú Kft va., 2012.06.30. fordulónapi egyszerűsített éves
beszĺĺmolóját 74.334 e Ft mérIegfüösszeggel és -8.253 e Ft (veszteség) méľleg szerinti
eredménnyel. A tarsasági ađő fizetési k<jtelezettség 80 e Ft.

3. HozzźĄáĺu| avégelszámoló, Rendszervíz Plusz Kft (1031 Bp. Váci M. tér 1., képv.:
Bozsik István Péteľ) 2012. mĺírcius 1-én kelt megbízási szerzódésének meghosszabbításźůloz a
végelszámolás befejezéséig, de legkésőbb 2013. december 31-ig, az eredeti szerzóđésben
foglalt egyéb feltételek vźitozat|arrul hagyása mellett.

4. a. tudomásul veszi' hogy Józsefuáros Közbiztonsźąáért és Kĺjztisztaságáéĺ Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kĺizhasznú Kft va. a2012. évi pótbeťlzeÍés clsszegét, 2013. februáľ
01. napjan 7 .578 e Ft-t ĺjsszegben visszauta|ta a tulajdonos önkoľmányzatnak.
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4.b. Józsefuáľos Kozbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit
Kozhasznu Kft va-t támogatja - a végelszámo|ássa| kapcsolatos feladatok ťĺnanszítozása
céljából - 7.569.2 e Ft-tal, a visszautalt pótbefizetés terhére.

5. Engedé|yezi, hogy a lőzsefvátos Kcjzbiĺonságáért és Köztisztaságáért Szo|gźitatő
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft va. a 1082 Budapest, Baross u. 63-67. szźlm a|atli
ingatlant, avégelszźtmolás befejezéséig ingyenesen, székhelykéĺthasznáIja és azt az illetékes
Cégbíróságnál bej egyeztesse.

6. Felkéľi a polgáľmestert, gondoskodjon a vége|számolói megbízási szerzódés, és a 4.b
pontban meghatátozott feladatok végrehď1tásźůloz szükséges, tĺímogatási szerződés
elkészítéséről és a|áír źsáĺ őI.

7. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 20|3. évi kĺiltségvetés
készítésénél vegye ťrgyelembe.

Határidő: 1-5. pont esetében 2013. február 06.
6. pont esetében 2013. februar 19.

7. pont esetében a költségvetés készítése
Felelős: polgĺírmester, végelszrímoló

Napirend 214. pontja
Javaslat a Ludovika.campussal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj eszté s, P oTI<ÉzB ESÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila
Pótkézbesítéssel kaptak az előterjesztést. Az előterjesztés címe megváltozott! Bizottság nem
tźrgyalta. Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Révész }ĺ ĺáĺta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Kérdez| hogy melyek azok akozhaszĺ,(l tevékenységek, amelyeket a jĺivőben nem fog a Kft.
ellátni?

Egry Attila
Yá|aszadásra megadja aszőt dr. Sĺáľa Botond alpolgármestęmek.

Dľ. Sára Botond
A KözszolgáIati Egyetem ezt a céget parkfenntartásra venné át. Az ott dolgozó embereknek
megmarad az źi|ása. A cég kifejezetten kérte azt, hogy nem kívanja kozhasznfüént átrennl ezt
a céget. Az átvétel során eń. akérést fogalmazott meg aMagyar Nemzeti Yagyonkezelő Zrt.
Az átvevendő eszközĺiket nem lehet ęllęnértékként figyelembe venni. AZt tartották
célszeríĺnek, hogy ezeket az eszkozoket az onkormányzat egy ugyanilyen kozhasznu cégébe
át kellene he|yezní, és ez az tinkoľmányzat részére egy további hasznosításra keľiilne. Maga
azEgyetem nem ktjzhasznú cégként kívánja átvenni, hanem kízáĺőIag parkfenntaľtásra. Azt
vízsgźlták, hogy maga a parkfenntartás, az végezheto-e közhasznfüént, de olyan általános
jelleggel vaľrnak a kozÁasznís' tevékenységi körĺik fülsorolva egy tźlblźnatban, amiben nem
ta|á|tak o|yat, amiľe rá lehetett volna huzní' hogy így végezze eI. Adőzási szempontból és a
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vagyonelemek átađás-źtvételi szempontjából sem mindegy, mert ezekért az eszkozökét és

bevételekéľt ellenérték nem kérhető. Kozhasznilságukat megszúntették a szeruőđő feleknek,
ezértvan ez az előteriesztés a Testiileten most.

Egry Attila
További kérdés, hozzásző|ás hianyĺíban avítátleztĄa, szavazásra bocsátja az aItlbbihatározati
javaslatot:

1. fuđomásul veszi, hogy 81/2012. (III.1.) számt döntésének végrehajtása érdekében a
Józsefuaĺosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a
kiemelten kozhasznű tevékenységhez kapcsolódó eszközĺjket térítésmentesen átadja a
Józsefuárosi Közĺjsségi Házak Nonprofit Kft. részére' egyúttal tudomásul veszi, hogy
aJőzsefváĺosi KtizösségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetoje źivesziazeszkozoket.

2. figyelemmel az önkormáĺyzati feladat ellátásra, határozat 1. pontja a|apján bruttó
1.000'0 e Forint erejéig előzetes kötelezettséget vállal a2013. évi költségvetés teľhére,
és felkéri a polgĺírmesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a költségvetés tervezésekoľ
vegye figyelembe.

3. ahatérozat 1. pontjában említett eszkozźiadást követően a Józsefuaľosi Kulturális és

Spoľt Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Kft. kĺjzhasznú tevékenységét megsztinteti,
azza|, hogy a spoľtlétesítmény műkĺjdtetése és a zĺildteriilet-kęzelés tevékenységet
továbbra is lássa el.

felkéri a Jozsefvźrosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonpľofit Kft.
ugyvezetőjét, hogy a hatźtrozat 2. pontjának végrehajtásźlhoz szfüséges cégjogi és

egyéb lépéseket tegye meg.

felkéri a polgármesteľt, hogy tegyen javaslatot az ügyvezetőnek a kozhaszĺil
tevékenységgel összefuggésben keletkezett szerzođések ktizös megegy ezéssel töĺénő
megsziintetésére.

4.

5.

Felelős:

Hataridő:

|-3.,5. pont esetén polgáľmesteľ
4. poĺt esetén tj;gyv ezető
1. pont ęsetén 2013. februaľ 06.
2. pont esetén a2013. évi költségvetés tervezése
3-5. pont esetén az eszkozźúadást követően

Egry Attila
Megállapítja, hogy |2 igen,O nem, 3 tałtőzkodással a Képviselő-testület az alábbihatározatot
fogadta el:
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATHI Z AT AL:ľrc. Z vĺnĺo s ÍľBľľ szoľo g g s Éc s zÜrsÉcps
HATAROZAT:
32t2013. (rr.06.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. tudomásul veszi,hogy 8112012. (III.1.) sztmű dcjntésének végrehajtása éľdekében a
Józsefi'arosi Kulturális és Sport Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Kft. tigyvezetóje a
kiemelten közhaszní tevékenységhez kapcsolódó eszkĺizöket térítésmentesen átadja a
Józsefuaĺosi Kĺlzĺisségi Házak Nonprofit Kft. részére, egyúttal tudomásul veszi, hogy
a Jőzsefvźrosi KcizcjsségiHazakNonproťrt Kft. ügyvezetője átveszi az eszkozoket.

f. figyelemmel az önkornźtnyzati feladat e||źúásra, hatźlrozat 1. pontja a|apjźn bruttó
1.000,0 e Forint erejéig előzetes kötelęZettséget vállal a2013. évi k<iltségvetés terhére,
és felkéri a polgármestert, hogy ahatátrozatban foglaltakat a költségvetés tervezésekoľ
vegye figyelembe.

3. ahatźrozat 1. pontjában említett eszkozźúadást követően a Józsefuaľosi Kulturális és
Spoľt Kiemelten K<jzhaszn,ú' Nonpľofit Kft. közhasznú tevékenységét megsziinteti,
azza|, hogy a spoľtlétesítmény mrĺködtetése és a ZöldteľĹilet-kezelés tevékenységet
továbbra is lássa el.

4. felkéri a lőzsefvźlrosi Kulturális és Sport Kiemelten K<jzhasznu Nonpľofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a hatźnozat 2. pontjának végľehajtásához szfüséges cégjogi és
egyéb lépéseket tegye meg.

5. felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot az ügyvezetőnek a közhasznú
tevékenységgel ĺisszefiiggésben keletkezett szerződések koz<js megegyezéssel tclĺénő
megsziintetéséľe.

12IGEN

|-3.,5. pont esetén polgármester
4. pont esetén igyvezetó
1. pont esetén 2013. februáľ 06.
2. pont esetén a20|3. évi kĺiltségvetés tervezése
3-5. pont esetén az eszkoztúadast követően

O NEM 3 TARTOZKODASSAL

Felelős:

Hatándő..

3. Va gyo n kezeléssel, vá ľos ü zeme|tetéss eI ka pcsolatos elő teľj esztése k

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat az építésĺiggyel összefůĺggő egyes helyĺ eljáľások ľészletes
szabá|y airól szóló rendelet megalkotására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ.4áté - polgĺĺrmester

Egry Attila
Az i||etékes bizottság meglźrgyalta. Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Révész
Márta képviselő asszonynak.
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Dr. Révész Márta
Ahatźrozati javaslat 1. pontjában szereplő 

',...tevékenységek 
körét'' javasolja, hogy pontosan

határ ozztk meg, ho gy mire vonatkozik.

Egry Attila
Yá|aszađásra megadja a szőt Főépítész Urnak.

Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA
Ennek az e|jźrásrendnek, ami kialakul' van egy olyan háttere, hogy a Képviselő-testtilet dönt
majd aľról, hogy milyen tevékenységek kcin végezhetnek. Például egy vendéglátó egység
iizemeltetése.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Révész }lIáĺta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Akkor be kellene írni, hogy milyen szempontbőI vźiasztarlak, tehźú építésügyi, vagy egyéb
szempont szerint, mertígy nagyon tág és nehezen értelmezhető.

Egry Attila
Y átlaszađásra megadj a a szőt F ő építész Umak.

Fernezelyi Gergely Sándoľ DLA
Az a javaslata, ha a teleptilésképi szempontot vennék bele, és az ezze| ĺisszefiiggésben
felmerülő tevékenységek köľét szabá|yozná, ésha ez így elfogadható módosítás.

Egry Attila
Megadja a szőt dľ. Révész iľ'lárta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Ezt megfelelőnek ta|áIja. A következő kérdése, hogy nem előszĺjr a koncepciót elfogadni és

utźna a rendeletet? Yagy nem ezze| kapcsolatos a koncepció?

Egry Attila
Y áIaszadásľa me gadj a a szőt dt . Mészát Erika aIj e gy zőnek.

Dr. Mészáľ Eľika
A teIepülésképi kötelezést és az ezze| kapcsolatos eljaĺásokat szabá|yozzźlk a rendeletben,
maga a koncepció meg kĹilon hatźrozati pontban szerepel. A kettő nem függ össze.

Egty Attila
Befogađja dľ. Révész Márta képviselő asszony módosítását. Megadja a szőt Aljegyző
asszonynak.

Dľ. Mészár Erika
Szövegszerrĺen úgy fog hangzani, hogy: ,,felkéri a polgármesteľt, egy olyan koncepció
készíttetésére, mely meghatározza a Jőzsefváros terĺiletén folytatható, telepiilésképet
befolyásoló tevékenységek köľét.. . .. ... ''
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Egry Attila
Megadj a a szőt SziIí Balźzs képviselő úrnak.

Szili Balázs
A 10 millió forintos koncepció csak javaslatot tesz azo|<ra a köaeriiletekĺe, amikľől még
átalakítási terveket kell készíteni. Milyen költségek várhatók, majd a közterĹilet éńalakitási
tervek elkészítése kapcsrán?

Egry Attila
Válaszadás r a me gađja a szőt F ő építész Umak.

Fernezelyi Gergely Sándor DLA
Az elképzelések szeriĺt az iý jarruar 01-étől hatályos törvény felhatalmazást ad arra, hogy
báľmelyik tinkormányzat a területére tervet készítessen, amely ktjtelező érvénytĺ lesz. Ilyen
típusú tervekľe van-e szfüség Józsefuaĺosban, az ennek avizsgźĺIatnak lesz az ercdméĺye.

Egty Attila
További kérdés, hozzásző|ás hianyában avitźtlezáqa, szavazásrabocsátja az a|ábbíhatározatí
javaslatot:

1. felkéri a polgármestert, egy olyan koncepció készíttetésére, mely meghatáĺozza a
Józsefuáros tertiletén folyatható, településképet befolyásoló tevékenységek körét,
valamint ezze\' osszefüggésben javaslatot tesz azoha a kozterületekĺe, melyekĺe
közterület- a|akítási tervet kęll készíttetni.

2. az l. pontban foglalt koncepció elkészítése érdekében 10.000,0 e Ft ĺisszegben a 2013.
évi költségveté s terhére előzetes kötelezetts éget v źů|a|.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a haténazatban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hatźnđő: 1. ponttekintetében: 2013. május 31.

2. pont tekintetében 2013. február 06.

3. pont tekintetében: a20l3. évi k<iltségvętés tervezése.

Egry AttÍla
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testĹilet az a|źhbihatáĺozatot
fogadta el.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺ Ő s ÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
33120|3. (II.06.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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l. felkéri a polgáľmestert, egy olyan koncepció készíttetésére, mely meghatźľozza a
Józsefuaľos területén folyatható, településképet befolyásoló tevékenységek körét,
valamint ezze| osszefüggésben javaslatot tesz azoka a kozÍertiletekľe, melyekľe
koĺeľület-alakítáSi teľvet kell készíttetni.

2. az 1. pontban foglalt koncepció elkészítése éľdekében 10.000,0 e Ft összegben a 2013.
évi kĺlltségvetés teľhére előzetes kötelezetts éget v źiIa|.

3. felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a 20|3. évi ktilĹségve[és
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 1. ponttekintetében: 20|3. május 31.

2. ponttekintetében 20|3. februáľ 06.

3. pont tekintetében: a2013. évi koltségvetés tervezése.

Egry Attila
S zav azást a b o c sátj a a rendelet-t erv ezętet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKOrÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrBrp 15 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JoZSEFYÁRoS
oľronľĺÁlwzĺľÁľar A 5I20t3. (II.06.) sZ^MiiJ RENDELETÉT AZ
ÉpÍľÉstiGGYEL ossznrtjcco EGYES HELYI oľronľĺÁNYZATI HATosÁGI
ELJÁRÁsoK RÉSZLETEs SZABÁLYAIRoL

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület a ľendeletet
megalkotta.

Napirend 312. pontja
Javaslat a helyi építészeti.műszakĺ tervtanács létrehozásáról és műkiidési
rendj éľőI sző|ő 51' 1201 1. (IX. 1 9.) łi nkoľmányzati ľendelet mó dos ítás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }iĺaté - polgármester

Egry Attila
Az illetékes bizottság meg!źngya|ta. Napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźszőIás
hianyáb an a v itát |ezĄ a, szav azásr a b o c s átj a a rende let-t erv ezet.

A SZAVAz,q.sNa.r JELEN VAN 15 KÉPuSELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ ľĺnqosÍľBTT SZóTOBBSÉG szÜrsÉcBs



BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-rBsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 0
ranľózroo,ł.ssĺ.r ELFoGADra És MEGALKoTJA BUDAPEST ĺozspľvÁnos
ÖľromĺÁľyz.ł.ľÁNAK A 6ĺ20Í3. (II.06.) A HELYI ÉľÍľÉsznrr-ľĺusz.ł.xr
TERvTANÁc s r,BľnBHo zÁsÁnór, ľ s nĺuxolÉ sr nĺľoľan oĺ szoĺo
51 t20I1. (rx. 1 9.) oNronľĺÁľyzłľr RENDELEľ ľĺóo o sÍľÁsÁnol

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tntőzkodással a Képviselő-tęstÍilet a rendeletet
megalkotta.

Napĺľend 3/3. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizterĺiletek
használatáľĺól és használatának ľendjéľől szóló 2412009. (v.21.)
iinkoľmányzati ľendelet mĺódos ítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }laté - polgármesteľ

Egry Attila
Csere előterjesztést pótkézbesítéssel kaptak a képviselők. Az illetékes bizottságmeglárgyaIta.
Napirend vitájáÍ. megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úmak.

Jakabfy Tamás
A ľendeletben azt a módosítást kéri, hogy a polgármester dcinthessen a filmforgatźs közteľĹilet
foglalásaľól, és abban az esetben is a polgármester dĺjntscin, ha a kérelmező díjťĺzetés
mentességre jogosult. Tavalyi is látott olyat, hogy Józsefuáros teľületén filmforgatás töľtént,
holott nem kérte ľá engedélyt. Nem jő, ha ilyen volumeniĺ kĺjĺerüIet |ezáĺásról nem tud a
Bizottság. Az 5-6-os $. keľĹiljön törlésre, és ezek a dĺjntések a polgáľmesteľ helyett
maradjanak a hetente tilésező VPB hatáskörében. Egyébként van ęgy olyan szabá|y, hogy
nyári szĹinetben, mikor nem ülésezik hetente a VPB, akkor a polgármester döntsĺin ezekľől.

Egry Attila
Megadj a a szőt ALjegyző asszonynak.

Dľ. Mészár Eľika
Magának a ľendeletmódosításnak az volt az inđoka, hogy a j og szabá|yvá|tozás következtében
a filmfoľgatásnál a tulajdonosi jogköĺt gyakorlónak 3 nap a\att vá|aszo|nia kell a
kormányhivatal részére. Mivel hetente ülésezik a Bizottság, ezért a 3 nap alatt történő
vźiaszadás nem megoldható, ezért javasolták, hogy kertiljon az polgĺĺrmesteri hatáskĺiľbe.
Ebben az esetekben, amikor díjmentességet lehet adni a rendelet á|ta| szabá|yozott
keretekben, ahol nem tĺiľténik vá|tozás, abban az esetben a polgármesteľ ezt a hatáskört
megkaphassa.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.
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Jakabff Tamás
Visszavonja eń a módosító javas|attú és a kcjvetkezőt terjeszti be: 3.$. 3. pontja e) ponttal
egésztiljön ki.. ,,apolgarmester a 3.$. (3) a-d-ig átnlhtzott hatásköľben meghozott dĺjntéséről a
következő ülésén tájékońatja aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot''. Kérdezi, hogy
mit jelent az, hogy a 8. $.(1) pontjában az vaÍI, hogy nem kell közterüLet hasznáIati díjat
ťĺzetni az i) pont, a rendelet 2.$. g) pontjanak esetében. Szerinte ez egy elírás, mert a 2.$. g)
pontot most módosították arľa, hogy ,,egyedi döntés szerinti egyéb tevékenység,,.EZt akarta
jelenteni, vagy arégi rendelet 2.$. g) pontját.

Egry Attila
Aztkéri, hogy Képviselő Ur tegye fel még egyszer a kérdését pontosan!

Jakabff Tamás
Azii rendelet 13. $-a módosítja arégi rendelet 8. $.(1) bekezdését. Azi) pontban van, amire
módosítja, az a ręnđelet 2.$. g) pontjaľa hivatkozik, viszont a módosító ľendelet eń. is
megváItonatja, az új rendelet l.$-a pont eń. aÉgí rendelet 2. $.(1) bekezdését módosítja. Itt
keresztbe mutatnak a módosítások' szerinte nem ezvoIt az előterjesńők száĺdéka.

Egry Attita
Megadja a szőt A|jegyző asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Végig nézve ezeket a szakaszokat, úgy látja, hogy ĺĺsszhang van a rendeletbęn, nincs ellent
mondás.

Egry Attila
Megadja aszőtJakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabs Tamás
A hivatkozźs az világos, dę nem gondolta, hogy ebben a pontbaÍI aZ egyébľe akaľtak
hivatkozni.

Egry Attila
A módosító indítvanyt befogadja, amit Jakabff képviselő ur mondott ęlősztjr, így erről nem
ke|I szavazni. A napiľend vitáját lezźĄa és a rendelet-tewezetęt szavazásra bocsátja.

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHoZ ľĺrľĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvIsBro-ľpsľÜrpľp 15 IGEN' 0 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JóZsEFvÁRoS
oľxonnĺÁNYZATÁNAK A 7 t20t3. (II.06.) A JóZSEF.vÁnosr oľronľrÁľyza.r
TULAJDoNÁBAN I,rcvo KoZTERtjr-nľBr HASZNÁLATÁRoL És
HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRoĺ szoĺo ząlzoog. (v. 21.) oľronnĺÁNYZATI
RENDELET MoDosÍľÁsÁnol
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Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taÍtőzkodással a Képviselő-testiilet megalkotta a
rendeletet.

Napiľend 3/4. pontja

ellátás ának megh oss zabbítá'sár a
(írásbeli előterj e sĺé s, p orl<ÉZBE S ÍTÉ S)
Előterjesfő: Dr. Kocsis I|./:áté _ polgiĺrmester

Egry Attila
Pótkézbesítéssel kaptĺák az anyagot a képviselĺĺk. Bizottság nem tárgyalta. Napireĺd vitáját
megnyitja. Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
A p énzngyi be számo l ő artalmazza a stŃr ak frĺté si kö lts é gét?

Egry Attila
Megadj a a szőt Aljegyző asszonynak.
Dľ. Mészáľ Erika
Igen,tartalmazza.

Egry Attita
További kérdés, hozzászőIás hiĺĺnyában avitát|ezĄa, szavazásra bocsátja az a|ábbihatáĺozati
javaslatot:

1. a 460/2012. (Xil.19.) számí képviselő-testiileti határozat a|apján a Budapest, VIII.
keriilet Dankó u. 18. száľr- a|att kialakított ,,ÉLETMENľo poNľ,,-ot2O|3. február
28-iginemelteti.

2. az 1. pont szerinti mfüödési költségek fedezetéi| a 460/2012.(XII.|9.) számu
határozatában foglalt fedezetet jelöli meg.

3. ahatározat l. pontja a|apjtna46012012. (xII.19.) szźtrnhatározatźnak 10. pontjźúaz
alábbiak szeľint módosítja:
,,10. felkéľi a polgármestert, hogy a 2013. maľcius havi második rendes képviselő-
testtileti ülésén számoljon be a rendkívĺili téli időjárási viszonyok során e|végzett
védekezési feladatokľól, megtett intézkedésekľől, és a renđelkezésre bocsátott források
fe|hasznáIásaról.''

Felelős: polgármester
Határidő: l.-2. poĺtesetén 2013. februáĺ 28.

3. pont esetén a Képviselő-testtilet 20|3. marcius havi második ľendes iilése

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 artőzkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta az a|ábbi
hatáľozatot:
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SZAV AZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALlľrc.Z EGYsZERŰ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
rĺa.ľÁRoza.ľ:
34/2013. (II.06.) 15IGEN 0 NEM o ra.nľózrooÁssĺ.r-

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a 460120|2. (XII.19.) szám,Ú képviselő-testtil:ti hatźlrozat,,alapjźtn a Budapest, VIII.
kerület Dankó u. 18. szttmalatt kialakított..ELETMENTO PoNT,,-ot20|3. februaĺ
28-iguzemelteti.

2. az 1. pont szerinti működési költségek fedezetéiil a 46012012. (XII.19.) szźtmtl
határozatźlban foglalt fedezetet jelöli meg.

3. ahatźrozat 1. pontja a|apjén a 46012012. (X[.19.) szźlmis'hatźrozatának 10. pontját az
a|ábbiak szerint mó do s ítj a :

',10. 
felkéri a polgármesteľt, hogy a 2013. maĺcius havi második rendes képviselő-

testületi ülésén számoljon be a rendkívĺili téli időjaľási viszonyok soľán e|végzett
védękezési feladatokĺól, megtett intézkedésekľől, és a rendelkezésre bocsátott forľások
fe|hasznáIásaľól.''

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: I.-2. poĺtesetén 2013. februáĺ28.

4. pont esetén a Képviselő-testiilet 2013. máľcius havi második rendes ülése

Napiľend 3/5. pontja

5.5.0/A azono sító szźlmű pá|y ázat b enyúj tás ához
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍN ruoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgrírmester

Egry Attila
Helyszíni kiosztással kapták az anyagot a képviselők. Bizottság nem taľgyalta. Napirend
vitájźńmegnyitja. Megadja aszőt Jakabs Tamás képvíselő úrnak.

Jakabff Tamás
Üdvĺizli az előterjesztést és ań.kérdezi' miért nempá|yźznak még t<jbb intézmény felújításĺĺra,
mivel 85 %-os tátĺnogatást kaphatnak, ezéľt e|ég olcsón megúsznfü ezekfeltĄítźsát.

Egry Attila
A jĺivő héten hétfőn tĺjľténik a beadás, és a beadás sorrendjében t<irténnek a birá|atok, így
sajnos nem áll több idő rendelkezésre aÍTa' hogy t<ibb intézménfi bevonjanak, csak 4-et, ezért
nem tudnak páLyázni nagyobb összegre. További kérdés, hozzásző|ás hiányában a vitát
|ezár ja,szavazźĺstabocsátjaazalábbihatározati javaslatot:

1. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺíľos onkormźnyzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség áltat kiírt Kömyezet és Energia operatív Progľam Épiiletenergetikai
fejlesztések és kozv1|ágítás energiatakarékos átaIakítása, korszenĺsítése KEoP-20l2-
5'5.0lA kódszĺámú pá|yázati konstrukciójáľa bruttó 115890550 Ft beruházási



összköltségge| pá|yazatot nýjt be és felhatalmazza a po|gáľmestert a pá|yázat
benyrijtásĺíhoz sztikséges <isszes dokumentum a|źirźsźtra.
Felelős: polgármester
Határidó 2013. februaľ 06.

2. a KEoP-20If-5.5.0lA kódszámťr páIyźzat benyújtásiíhoz, a támogatási kérelem
pénzngyí ťĺnanszítozásźůloz tisszesen bruttó 17 383 583 Ft összegű saját fonást
bizosít.
Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. február 06.

3. az önkormányzat költségvetésében, valamint a 3 évre előre szóló költségvetési
tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt ĺisszeg - adott évre jutó összegét - a
felha|mozási célú bevételek és a felhalmozźĺsi célú kiadások kcĺzött nevesítetten
szerepelteti.
Felelős: polgáľmester
Hatátidő: 2013. február 06.

a projekt befejezésének napját k<jvető naptól számított 5 évig a pá|yazatban szereplő
éptiletekľe fenntaľtási kĺitelezettséget vá||a|, valamint vźt||a|ja, hogy az 5 év a|at|
évente projelct fenntaľtási jelentést készít, épületenergetikai szakértő igénybe
vételével, melynek kĺiltségére összesen az 5 évre nettő 2 millió Ft-ra, azaz évęĺte
ĺisszesen nettó 400 eFt-ra előzetes kcjtelezettséget vállal.
Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. fębruár 06.

az |-2. pontban foglaltak megvalósítása éľdekében előzetes k<jtelezettséget vállal a
2013. évi kciltségvetés terhére 17 .383,6 eFt <isszegben,
Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatátidő: 2013. február 06.

felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvętés készítésekoľ és a fenntaľtási
időszak költségvetéseiben a hatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

4.

5.

6.

Felelős:
Hatáľidő:

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy
fogadta el:

polgáľmester
2013. évi és azazt követő évek költsésvetésének tervezése

15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet az a|źlbbihatározatot
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SZAV AZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vĺnĺo s Íľn,rľ szóľo gs sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
3st2013. (rr.06.) 15IGEN O NEM o ľn.nľozrouÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos onkonnáĺyzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynokség által kiírt Környezet és Energia operatív Program Epületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átaIakítźsa, korszenĺsítése KEOP-20I2-
5.5.0/A kódszámú ptĺIyźzati konstrukciójara bruttó 115890550 Ft beruhazási
összköltségge| ptłIyazatot nýjt be és ťelhatalmazza a polgĺĺrmestert a páIyázat

benyújtásahoz szükséges összes dokumentum a|áírźsára.
Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő 2013. február 06.

2. a KEoP-2012-5.5.0lA kódszámú paIyźzat benyrĺjtásához, a támogatási kérelem
pénzügyi ťtĺanszítozásźűloz cisszesen bruttó 17 383 583 Ft összegti saját fonást
biztosít.
Felelős: polgármester
Határiďő 20T3. február 06.

3. az cjnkormźnyzat költségvetésében, valamint a 3 évre előre szóló koltségvetési
tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt összeg - adott évre jutó összegét - a
fe|ha|moztlsi célú bevételek és a felhalmozásí célú kiadások kĺjzött nevesítetten
szerepelteti.
Felelős: polgármester
Hatźtríđo: 2013. februáľ 06.

4. a projekt befejezésének napját követő naptól szźĺĺńtoÍt 5 évig aptiyazatban szeľeplő
éptiletekľe fenntartási kötelezettséget vá|IaI. valamint vá||a|ja, hogy az 5 év alatt
évente projekt fenntaľtási jelentést készít, épületenergetikai szakértő igénybe
vételével, melynek költségére osszesen az 5 évre nettő 2 millió Ft-ra, azaz évente
ĺisszesęn nettó 400 eFt-ra előzetes kötelezetts éget v áI|aI.

Felelős: polgármester
Hatfuidó 20|3. február 06.

5. az I-2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében e|ózetes kötelezettséget vá|IaI a
2013. évi költségvetés terhérę 17 .383,6 eFt összegben,

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2013. február 06.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a 2013. évi kĺiltségvetés készítésekoľ és a fęnntaľtási
ídő szak kö lts é gveté s eib en a hatźtr o zatban fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20T3. évi és az ań. követő évek költséevetésének tervezése

32



4. Hu mán szo|gáitztással kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 4l|. pontja
Javaslat járóbeteg-szake|látási feladat ellátására
(írásbeli előterjesaés)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis iľi{.áté_ polgármester

Egry Attila
Az e|őteqesztést a bizottságok megtargya|tźk. Napirend vitáját megnyitja. Megađja a szőt
Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Tźmogatja, hogy az onkoľmányzatná| maradjon a jáĺőbeteg ellátást. Azt kérďezi, hogy
korábbi bővítéssel kapcsolatbaÍI van-e valamilyen terv?

Egry Attila
A kapacitások rendlelkezésre állnak. Természetesen van lehetőség a bővítésre, pé|đául az

''egynapos sebészet'' vagy bźrmi ehhęz hasonló újításban gondolkozik, mind az intézmény,
minđ az tnkormanyzat vezetése. Ezek komoly költségigénnyel bírnak. Ezek előtt az épu|etet
muszźĄ lesz felújítani, elsősoľban a teljes gépészeti és energetikai megújításra gondoltak, ezéÍt
ilyen típusú uniós pá|yźnatokat keresnek. Egyébként a funkcióbővítés az nem egyeđi| az
onkormanyzat döntésén múlik, hanem az oEP-en is, hiszen azokat a szakľendeléseket, amik
az intézményben vannak, jóvá kell hagyatni az oBP-pel, és ha ezt ők befogadják és
ťlnanszítozzélk ań. az őraszźmot, akkor vállnak ezek a funkciók elérhetővé a lakosság
számfua, máskülönben ezt az onkormányzatnakkell kigazdálkodnia. Jelen pillanatban aJESZ
rendeléseket, és a Koľányi Sandor utcában lévő Tüdőgondozót is tĺĺmogatja az oEP.
Fontosnak tĄa ezek meglartásźú és színvonalának emelését.

További kérdés, hozzászőlás hiányában avitát|ezárja, szavazásta bocsátja az a|źhbihatározati
javaslatot:

1. önként vźila|t feladatként az egészségügyről sző|ő 1997. évi CLIV. t<ĺrvény 244lD. s 0),
(5) és (7) bekezdésében foglaltak alapjźn 2013. április 30-át követően a járőbeteg-
szakellátási feladat elLátást, mint állami feladatot az źilammal kötött külĺin megállapodás
alapjtn folytatja,

2. fe|hatalmazza a polgármestert, hogy a hatátozat 1. pontjában foglaltakľól az
e g é szsé gügyéľt fel el ő s mini szteľt tźlj éko ztassa,

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a kormány által kijel<ilt szerwel a járóbeteg-szakellátási
feladat ellátása érdekében megkcitendő kültjn megállapodást jőváhagyásľa terjessze a
Képviselő-testÍilet elé.

Felęlős: polgármester
Hatĺáľidő: 1. pont esetében 2013. február 06.

2.pont esetében 2013.februfu 15.
3. pont esetében 20|3. április 30.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület az alábbihatározatot
fogadta el:

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELO
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z vĺnqosÍľBTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
36t20r3. (rr.06.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. önként vállalt feladatként az egészségügyről sző|ő |997. évi CLN. torvény 244/D. 5 G)'
(5) és (7) bekezdésében foglaltak a|apjarl 2013. április 30-át követően a jáĺóbeteg-

szakellátási feladat ellátást, mint állami feladatot az á||arĺlnal kötött külön megállapodás
alapjźnfo|yatja,

2. felhata|mazza a polgármestert, hogy a hattlrozat 1. pontjában fog|altakő| az
e gé szs é gügyért fele l ő s mini szteľt táj ékoztassa,

3. felkéri a polgármestert, hogy a kormĺĺny által kijel<ilt szerwel a járőbeteg-szakellátási

fe|adat el|átása érdekében megkötendő ktilön megállapodást jőváhagyásra terjessze a
Képviselő-testĹilet elé.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetében 2013. február 06.

2. pont esetében 2013.februźn 15.
3. pont esetében 2013. április 30.

Napirend 4lŻ.pontja
Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont és az
önáIlóan mÍÍktidő őszirćnsa Gondozó Szolgálat ĺtletve a Józsefuáľosĺ
Egyesített Btilcsődék ktiziitti munkamegosztás megáIlapodás elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgármester

Egry Attila
Az e|őteqesztést az illetékes bizottság meg!źlĺgya|ta. Szóbeli kiegészítés ĺincs az előterjesĺő
részérő|. Napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában avitźtLezźxja, szavazásra
bocsátj a az alźlbbi hatfu ozati javaslatot.

1. elfogadja a 29912011. (VII.07.) sz. képviselő-testiileti határozattal elfogadott, az
előterjesztés mellékletétképező Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
az ,,Oszirőzsď' Gondoző Szo|gáIat és a Jőzsefvárosi Egyesített B<jlcsődék köz<'tti

gazdáIkodási feladatokľa vonatkozó munkamegosztás és felelősségvźilalźs ľendjét
rogzito módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, mely 2013.

február 15. napjan léphatáIyba'

15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL



2. felkéri a megźi|apodással érintett intézményvezetőket a határozat 1. pontja szerinti
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt megállapodás aláírásźlra, valamint a
polgármestert _ az irányitő szerv képviselőjeként - a megá|lapodás zarađékának
a|áírtsára.

Felelős: polgármester
Hataĺiđő:1. pont esetében 2013. február 6.

2.pont esetében 2013. februĺáĺ 15.

Egry Attila
Megállapítja' hogy 15 igen, 0 nem, 0 taľtóZkodással a Képviselő-testiilet az alábbíhattttozatot
fogadta el:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z MINo S ÍTETT SZóTo gB s Éc SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
37t2013. (rr.06.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a f99l20l1. (VII.07.) sz. képviselő-testületi hatźrozattal elfogadott, az
előterjesztés mellékletét képező Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺlzpont
az ,,Oszírőzsď' Gondoző Szo|gálat és a Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺjlcsődék köz<jtti
gazdáLkođási feladatokľa vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
rogzítő módosításokkď egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, mely 2013.
februáľ |5. napjźn lép hatályba.

2. felkéri a megá|Iapodassal éńntett íntézményvezętóket a hatźrozat l. pontja szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás alźlírására, valamint a
polgármesteľt _ az irányítő szerv képviselőjeként - a megá||apodás zárađékának
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľido: 1. pont esetében 2013. februaľ 6.

2' pont esetében 20|3. februlíľ 15.

Napiľend 4ĺ3. pontja
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartĺi Központ VIII. Tankerületének
elhelyezésére
(íľásbeli előterj esĺés, pOTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila
Pótkézbesítéssel kaptak a képviselők az arryagot. Az előterjesĺést bizottság nem ttrgyalta.
Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesĺő részérő|. Napiľend vitáját megnyitja. Kéľdés,
hozzászőIás hianyában avitát|ezźrja, szavaztsrabocsátja az a|ábbihatározati javaslatot.
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1. kĺjtelezettséget váIIa| 2013. marcius 31-ig a Budapest VIII. Baross u. 63-67' szám
alatti ingatlanban a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII.
Tankerülete részéte a Tankeľiilet engedélyezett álláshelye a|apjarl nyolc Íő
elhelyezésére és a felađat el|ttástűloz szfüséges munkafeltételek (irodai bútorok,
informatikai és kommunikációs eszk<jzök) biztosítására:

2, felkéľi a polgáľmestert, hogy tegyen javaslatot a Klebęlsberg Inté,zményfenntartó
Központ Budapest VIII. Tankerület elhelyezésére, valamint a Tankertiletnek
biztosított helyiség hasznéiattlból eredő kĺiltségek viselésére a Képviselő-testĹilet 20|3.
maľcius havi 2. ülésére.

Felęlő s : polgĺáľmester
Hatźlrĺđó: 1. pont esetében 20|3. február 06,,2. pont esetében képviselő-testiilet 2013.

maľciusi 2. ülése

Egry Attila
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a Képviselő-testiilet az a|thbihatźrozatot
fogadta el:

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szoľog g sÉc szÜrsÉcBs
HeľÁRoza.ľ:
38t2013. (II.06.) 12IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy:

1. kĺitelezettséget vá||a| 2013. március 31-ig a Budapest VIII. Baľoss u. 63-67. szám
a|atti ingatlanban a Klebelsbeľg Intézméĺyfenntartó Kĺizpont Budapest VIII.
Tankerülete részéte a Tankertilet engedélyezett álláshelye a|ap1an nyolc fő
elhelyezésére és a feladat e|Iźttásához sziikséges munkafeltételek (iľodai bútoľok,
informatikai és kommunikációs eszközök) biztosítźsáĺa:

2. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy tegyen javaslatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapest VIII. Tankeriilet elhelyezésére, valamint a Tankeľületnek
biztosított helyiség haszná|atából eredő költségek viselésére a Képviselő-testület 20|3.
máľcius haví 2. ülésérę.

Felelős: polgáľmester
Hataridő 1. pont esetében 2013. februáľ 06.,2. pont esetében képviselő-testtilet 20|3.

márciusi 2. tilése
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Napirend 414. pontja

(írásbeli előterj esztés, PóIKÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármester

Szilágyi Demeter _ képviselő

Egry Attila
Pótkézbesítéssel kaptak a képviselők az arryagot. Az előterjesztést bizottság nem tárgya|ta'
Szóbeli kiegészítés van előterjesztő részérol. Megadj a a szőt Alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Az onkoľmźnyzat általmúködtetett óvodák közül nem mindenhol van tomaterem, ezértmźr a
korábbi években is ktĺtĺĺttek a Pázmány Péter Egyetemmel megállapodást. Ezt még a
Józsefuarosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft. kötötte. A szerződést még nem k<jtetett meg,
de az óvodások már januźr elseje őtahasznáIják a tornatermet. Kéri a képviselőket, hogy ezt
akceptálják.

Egry Attila
Napirend vitźĄát megnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviseIő úľnak.

Jakabff Tamás
Kérđezí, hogy a beszerzési eljarástól való elállásra meg van-e a jogi lehetőség?

Egry Attila
AIj e gy zł5 as szony v á|aszoI.

Dr. Mészáľ Erika
Tekintettel aĺra, hogy ęz aZ érték nem kozbeszerzéSi éľték feletti, hanem alatti, és a
kozbeszerzési eljaľás szabźl|yzatot a Testülethattrozatban fogadta e|, igy lehetőség varl atÍa,
hogy ettől a szabá|y a|ő|hatfuozat formájźlban eltérést biztosítson.

Egry Attila
Dr. Révész Mtrtaképviselő asszonyé asző.

Dľ. Révész Márta
Támogatjak az előteľjesztést, đekérdezi, hogy miért kellett az utolsó pillanatban stirgősséggel
hozrĺ ezt,hiszen a szerzőđés 2012. december 3 l-ével |ejart. Időben kell ezekĺől dönteni.

Egry Attila
Kérdés, hozzásző|źls hianyában a vitát lezźrja, szavazásta bocsátja az a|ábbi hatátozati
javaslatot:

1. a beszerzési eljaľás lefolytatásától eltekint és 2013. évre vonatkozőarl he|yiségbérleti
szęrződést kot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Áilamtudom źnyi Kaĺáva| a
Budapest, VIII. kerĺilet Szentkirályi u. 26. sz. alatti ftldszintí -45O m2 alapteľületű
tornacsaľnok béľlésérę az onkormělnyzat fenntartásában lévő Vĺírunk Rád Napk<ĺzi
otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, Tá-Ti-Ka Napközi otthonos
óvoda óvodásainak testnevelési fogIatkozása cé|jáből bruttó 900.000 Ft,- bérteti díj
összegben 20|3. december 31-ig.
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2. ahatározat 1. pontja alapján a bruttó 900.000 Ft,- összeg erejéig előzetes kötelezettséget
vźi|a| a 20|3. évi költségvetés terhére és felkéri a polgármestert, hogy a hatźxozatbaĺl
foglaltakat a20t3. évi költségvetés tervezéséĺé| Vegye figyelembe.

3. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. ponda szerinti tartalommal a bérleti szeruődés
megk<ltéséľe.

Felelŕĺs: pol gármester
Hataridő: 1-2. pont esetében: 2013. február 6.

3. pont esetében: 20|3.február28.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testÍilet az alźlbbihatfuozatot
fogadta el:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lrĺľl,To s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
39t2013. (rr.06.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a beszeruési eljarás lefolýatásától eltekint és 2013. évre vonatkozőan helyiségbérleti
szerződéstkot aPázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Áilamtudomĺĺnyi Karźlva| a
Budapest, VIII. keľĹilet Szentkirályi u. 26. sz. alatti ftildszinti -450 m, alapterĺilettĺ
tornacsarnok bérléséľe az önkotmtnyzat fenntaľtásában lévő váÍunk Rád Napközi
otthonos óvođa, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, Tá-Ti-Ka Napkclzi otthonos
óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása cé|jáből bruttó 900.000 Ft,- bérleti díj
összegben 2013. decęmber 3 l-ig.

2. ahatározat 1. pontja a|apján a bruttó 900.000 Ft,- összeg erejéig előzetes kĺĺtelezettséget
vá|IaI a 20|3. évi kciltségvetés terhére és felkéri a polgármesteľt, hogy a hattrozatban
foglaltakat a20I3. évi kĺiltségvetés teľvezéséné| vegye figyelembe.

3. felkéri a polgármestert a hatćrozat 1. pontja szerinti tartalommal a bérleti szerződés
megkĺitéséľe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatráľidő: 1-2. pont esetében: 2013. februaľ 6.

3. pont esetében: 2013. február28.

Napiľend 4/5. pontja

Jĺózsefuárosi Intézményműkiidtető Ktizpont a|apítő okiľatának
módosításáľa
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(írásbeli előterj esztés, POTKEZ,BESITES)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

Egry Attila
Az e|őterjesztést bizottság ĺem táĺgyalta. Szóbeli kiegészítés van előterjesztő részérő|.
Megadja a szőt Alpolgármester Asszonynak.

Sántha Péterné
A JIK-hez tartoznak a különbcjzó e|Í5irányzatok' mfüödtetések, viszont sztikséges, hogy az
óvodfü a szakmai anyagbeszerzést az óvodák szerezzék be, hiszen ők tudjak, hogy
szahnaĹIag mi szükséges. E miatt sztikséges módosítani az egyuttmuködési megállapodást és
az a|apítő okiratot.

Egry Attila
Felhívja a Íigyelmet, hogy ahatározati javaslat 6-os pontjában elírás tcjľtént és az ,,... 5.) pont
a|áírása,, a pontos szöveg. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźszőLás hianyábaĺl avitát
Iezfu ja,szavazásrabocsátjaazalétbbihatźrozatí javaslatot:

1. a Képviselő-testtilet 38612012. (XI.08.). sz. hatźrozatźnak 9. pontjanak b.) pontját
módosítja és 2013. februĺír 14. napjától a szal<rnai anyag és eszkozbeszeruési
feladatokat a Jőzsefvźlrosi Intézménymfüödtető Központ helyett az a|t"ŕ,bi kĺlznevelési
intézméĺyek saját hatásköľben látják el:
Gyerek-Viľág Napközi otthonos óvoda, a Kincskereso Napközi otthonos óvoda, a
Vĺárunk Rád Napközi otthonos ovoda, a Napsugaľ Napközi otthonos ovoda, a
Koszoru Napközi otthonos óvoda, a Hétszínvirág Napkĺjzi otthonos óvoda, a
Mesepalota Napközi otthonos óvoda' a tÁ-ľl-ra Napközi otthonos Ovođa, a
Pitypang Napkcizi otthonos ovoda, a Szívfuvźny Napközi otthonos óvoda' a
Szźzszotszép Napközi otthonos ovoda, a Napraforgó Napközi otthonos óvoda és a
Katica Btjlcsőde és Napkĺlzi otthonos ovoda.

az álta\a fenntaľtott Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvodą a Kincskereső Napközi
otthonos óvoda, a Váľunk Rád Napktjzi otthonos ovoda, a Napsugár Napktĺzi
otthonos ovoda, a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a HétszinvinĘ Napkĺizi
otthonos ovoda, a Mesepalota Napk<izi otthonos óvoda, a ľÁ-u-xa Napközi
otthonos ovodą a Pitypang Napközi otthonos óvoda, a Szívźrvźny Napk<izi
otthonos óvodą a Szźnszotszép Napközi otthonos óvoda, a Napraforgó Napkĺizi
otthonos óvoda és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda ńódosÍtó okiatéú,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát az
elotefiesńés I-26. sz. męllékletében foglalt taľtalomma|, 2013. februaľ 14-i hatá||yal
jővźhagyja.

fe|hata|mazza a po|gźtrmesteľt a hatźtrozat 2. pontjában meghatáĺozott dokumentumok
aláirásfua.

felkéri a polgármesteľt, hogy a 2. pontban felsorolt óvodák Szervezeti és Műk<jdési
Szabá|yzatanak módosítását jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-testĹilet
2013. áprilisi második rendes üléséľe.

2.

J.

4.
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5. az á|ta\a ferrntaľtott Jőzsefvárosi Intézménymiĺködtető Kozpont módosító okiratź./-,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát az
előterjesztés27-28. sz. mellékletében foglalt tartalommal,2013. február I4-ihatáIIya|
jőváhagyja.

6. fe|hata|mazza a polgármestert a hatttrozat 5. pontjában meghatáĺozott dokumentum
a|áirására.

7. folkéľi a polgármesteľt, hogy Józsefuaľosi Intézménymfüĺjdtető Központ Szewezeti
Műkĺjdési Szabźiyzatanak módosítását jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-
testület 2013, maľciusi első rendes tilésére.

Felelős: 1-7. pont esetébęn: polgármester
lJatźridő: 1-3. pont esetében: 201'3. februtr 14.

4. pont esetében: 2013. ápľilisi második ľendes képviselő-testiileti ülés.
5-6. pont esetében: 2073. február |4.

7. pont esetében: 2013. maľcíusi első rendes képviselő-testiileti tilés

Egry Attita
Megállapítj a, hogy 12 igen,O nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot..

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ H,ĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
40t2013. (rr.06.) 12IGEN

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testiilet 386/2012. (XI.08.). sz. hatźttozatának 9. pontjának b.) pontját
módosítja és 2013. febľuaľ 14, napjátő| a sza|<rnai anyag és eszközbeszerzési
feladatokat a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Ktizpont helyett az a|tlbbi köznevelési
íntézmény ek saj át hatáskörbe n |átjźk e|:

Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda, a Kincskereső Napközi otthonos ovoda, a
Váľunk Ráď Napközi otthonos ovoda, a Napsugár Napközi otthonos óvoda, a
Koszoru Napkĺlzi otthonos óvoda, a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda, a
Mesepalota Ńapközi otthonos, ovoda, a ľa.-lI-r,ą. Napközi otthonos óvoda, a
Pitypang Napk_ĺizi otthonos óvoda, a Szíváĺvźny Napközi otthonos 'óvoda, a
Szazszirszép Napközi otthonos óvoda, a Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda és a
Katica Bcilcsőde és Napközi otthonos ovoda.

2. az áItaIa fenntartott Gyerek-Viľág Napk<izi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi
otthonos óvoda, a Várunk Rád Napközi otthonos óvoda, a Napsugaľ Napközi
otthonos óvoda, a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a Hétszínviľág Napközi
otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, a ľÁ-ľl-x-ą. Napktizi
otthonos óvoda, a Pitypang Napközi otthonos óvoda, a Szivźlĺvtny Napközi
otthonos óvoda, a Százszotszép Napközi otthonos óvoda, a Napraforgó Napk<lzi

otthonos óvoda és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda módosító okiľatát,

O NEM 3 TARTOZKODASSAL



4.

5.

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a\apítő okiratát az
előterjesztés 1-26. sz. mellékletében foglalt tartalomma|, 2013. februar 14-i hatáI|yal
jőváhagyja.

3. felhatalmazza a polgármestert ahatározat 2. pontjábarl meghatźrozott dokumenfumok
aIáfuására.

felkéľi a polgáľmestert, hogy a 2. pontban felsorolt óvodĺák Szervęzeti és Működésí
Szabá|yzatának módosítását jőváhagyás céljábóI terjessze be a Képviselő-testiilet
2013. áprilisi második rendes ülésére.

az áItala fenntartott Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ módosító okjratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkęzetbe foglalt a|apítő okiratát az
előteľjesĺés27-28. sz. mellékletében foglalt taľtalomma|',2013. február I4-ihatá||ya|
jőváhagyja.

felhatalmazza a po|gármestert a határozat 5. pontjában meghatáľozott dokumentum
a|áírásfua.

felkéri a polgármestert, hogy Józsefuarosi Intézménymfüödtető K<izpont SzervezeÍi
Műk<jdési SzabáIyzatának módosítását jóvĺáhagyás cé|jáből terjessze be a Képviselő-
testĹilet 20|3. márciusi első rendes Ĺilésére.

6.

7.

Felelős:
Hataľidő:

1-7. pont esetében: polgármester
1-3. pont esetében: 2013. február 14.

4. pont esetében: 2013. áprilisi második rendes képviselő-testiileti tilés.
5-6. pont esetében: 2013. február 14.

7. pont esetében: 2013. maľciusi első rendes képviselő-testiileti ülés

5. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Beszámoló dľ. Kocsĺs ľ'Iáúé polgáľmester 2012. évben igénybevett
szabadságaiľĺól
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Rimán Edina - jegyző

Egry Attila
Az előterjesztést bízottság nem tárgya|ta. Szőbeli kiegészítés nincs előteľjesĺő részérőI.
Megadj a a szőt Szili Balázs képviselőnek.

Szili Balázs
2012. évben az e|őző évrő| áthozottakkal egyÍitt 150 nap szabadsága van a Polgármester
Úrnak. 6 éve a kozigazgatási sztineten kívtil ,,". l,e,' ki śzabadságoi és ezt gcirgeii? Ez azt
j elenti, ho gy 20 I 4 -b en az onkormĺín y zatnak fi zeté sme gváltás címen maj d ki ke|| fizetru?
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Egry Attila
Y áIaszađásr a me gadj a a szőt Riman E dina j e gyző as szonynak.

Rimán Edina
Ezt jelenti, igen, hogy 20O6-tő| megvźiasńott tisztségviselő a Polgáľmester Úr, és ha 2014-
ben nem váIasztjźk meg polgáľmesteľnek, akkor kell egy elszámolást végrehajtani.

Egry Attila
További kérdés, hozzászőltts hiĺínyában avitát|ezáqa, szavazásrabocsátja az alábbihatźrozati
javaslatot:

1. dľ. Kocsis Máté polgármester 2012. évben igénybe vett szabadságakő| sző|ő
beszámolót elfogadja.

2. felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy 2013. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét a k<jvetkező rendes képviselő-testületi ĺilésre teľjessze be elfogadásra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 1. pont: 2013. februĺíľ 06.

f . pont: 20 1 3.februtĺ 20.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 12 ígen,O nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-teshilet elfogadta az a|źhbi
hatfuozatot;

IZ^VAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYSZERŰ s zóľo g g s Éc s zÜrsÉcB s
HATÁRoZAT:
41t2013.(II.06.) 12 IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy:

1. dr. Kocsis Máté polgármesteľ 20|2. évben igénybe vett szabađságairő| szolő
beszámolót elfogadja.

2. felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy 2013. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét a kĺjvetkező rendes képviselő-testületi ülésre terjessze be elfogadásra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1. pont: 2013. februaĺ 06.

2. poĺt: 2013 .február 20.

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési
Szabá|yzatáróÄ szĺólĺi 19ĺ2009. (v.06.) iinkormányzati rendelet
módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ



Egry Attila
Cseľe etőte4esnést pótkézbesítéssel kaptak a képviselők. Az előterjesztést az itletékes
bizottság meg!árgyalta. Kérdés , hozzásző|ás hiányában a vitát |ezárja, szavazásta bocsátja az
a)ábbi hatátr ozati j avas latot :

1. 2013. februáľ 7. napjźńő| a HumánszolgáItatźsi Bizottság tagsává Szabó-Németh
B a|źns (M S ZP) helyett C amara-B e r e czl<l F erenc MikI ó st (M SZP) v á|asztj a me g.

2. felkéri a jegyzí\t, hogy gondoskodjon a személyi véÄtozźsok źÍvezetéséről a szĺikséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: l. pont esetén polgáľmester
2. potlt esetén jegyző

Hatlĺridő: 1. pont 2013.februźr7.
2. pont20I3. februar 11.

Egry Attila
MegáI|apítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taftőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbi
határozatot:

9ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lr,ĺľlĺo s ÍľETT szóro g g sÉc szÜrsÉcps
I{ATÁRoZAT:
42|2013. (II.06.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. 2013. febľurĺr 7. napjátő| a Humánszo|gá|tatási Bizottság tagsává Szabó-Németh
Balázs (MSZP) helyett Camaľa-Bereczk<l Ferenc Miklóst (MSZP) vá|asztjameg.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szemé|yi vźltozások źtfuezetéséről a sztikséges
ny1|vźntartásokon.

Felelős: 1. pont esetén polgáľmesteľ
2. pont esetén jegyző

Hatándó: 1. pont 2013. februfu 7.
2. pont 2013. febľuár 1 1.

S zav azást a b o cs átj a a rendel et- terv ezetet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ ľĺľlĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspp.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜLETE 15 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDÁS S AL ELFo GAD JA É S MEGALKoTJA BUDAPEsT JoZsEF.vÁno s
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oNronmÁlwzĺ.ľÁNAK A 8t2013. (II.06.) A xnpvlsplŐ-ľBsľtir,nľ És
SZERVEI sZľ,p.'vEZEľr És ľĺuroľÉsr szaľÁĺyzĺľĺnoĺ szoĺo 19l2oo9,
(V. 06.) oľronľĺÁľy Z 

^TI 
RENDELEľľ ľrón o sÍľÁsÁnól

Egry AttÍIa
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodassal a Képviselő-testület megalkotta a
rendeletet.

Eskĺ;tétel

Egry Attila
Zártulés következik.

Tájékoztatók

o Tájékoztatő az át|ńthatő szervezetekre vonatkozó ľendelkezések alapján
tett intézkedésekľől
(írasbeli tájékoztatćl) Z1iRr tjĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis }v/;até - polgármester

A napirend zdrt iilés keretében tijrtént az M?in. 46.s @ bekezdésének értelmében. A
napírend tórgyalósa sordn elhangzottakat a zdrt iilésről késziilt jeglzőkönyv tartalmazzu.

Egry Attita
Nyílt iilés.
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Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejíl testĺileti határozatok
végrehajtásáľĺí|o 

^z 
előző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľőI, a

jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pónzeszkiiziik átmeneti|eg
szab ad ľen d elkezés íĺ ľészének pénzpiaci j ellegű lekiités éľőI
(íľásb eli táj ékonatő, p orĺ<nzB E S ÍTÉ S )
Előterjesĺő : Dr. Kocsis 

'll4:áté 
_ polgármester

Egry Attila
A napirenđ vitáját megnyida. Kéľdés, hozzászó|ás hiĺínyában a napirend vitáját|ezĄa.
Tájékortató lévén, nem kell szavaznirő|a.

Tájékoztatő ahatáridőben el nem készüIt előteľjesztések jeryzékérőI
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Riman Edina _ jegyző

Egry Attila
A napirend vitájátmegnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napiľend vitájátlezáĺja.
Tájékoztatő lévén, nem kell szavazłirőIa.

Képvĺselői kérdések:

Egry Attĺla
Az ülés végén lehetőség van képviselői kérdések feltételére. Elsőként megadja a szót Szili
B a|ázs képvi selő úľnak.

Szili Balázs
Kĺiszöncim a szőt Alpolgĺľmester Úr! Akozbeszerzések lebonyolítasával megbízott Pľovital
szeruődése lejaľ. Nem sírjuk vissza őket. Új szęrzőđés kötéséhez pá|yźzatotírfimk ki. Én maľ
több esetben |łitizá|tam a meghívásos pályánatasi rendszert, és Polgármester Ur
mindannyiszor biztosított ń|a, hogy ő támogatja, hogy azokbaľ az esetekben is nýlvaĺlos
pályázatok legyenek, amikor eÍTe nincsen ktilön törvényi előÍľás. Ennek ellenére a
szokásoknak megfelelően most is meghívásos pályłázat töľtént, nem nyilvános. Első kérdésem,
miét nem volt ez nyiľvźnos? Mind a Magdolna Negyed Pľogľam, mind az összes többi
kozbeszetzést azÉsz-rEn Kft nyeľte el, amely egy 3 milliós cég. Ilyenbőlkb. 30.000 varLaz
országbarl'. Kíváncsi lennék, hogy sikeľĺilt pont eľĺe ráta|ét|ni? Persze a Hődmezővásarhe1yi
onkoľmanyzatta| kötött szeruodés atapjanvan róla elképzelésem, de érđekelne mi a hivatalos
verziő, mi volt a meghívásrakivtt|asztott cégek kjváIasztási kľitérium rendszere?
Az utolsó kérdésem, hogy mind erről a pá|yźzatről a Közbeszerzési Bizottság miért csak
utólag kapott éľtesítést? Kcjszönöm.
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Egry Attila
Y áIaszađásra m e gadom a szőt dr . Mészár Eľi ka alj e gy zo as szonynak.

Dr. Mészáľ Erika
Köszcinöm a szőt. Előljaróban szeľetném hangsúlyozni, hogy aközbeszeľzési töľvény kiszedi
ahatá|ya aIő| akozbeszerzési tanácsadóra vonatkoző ľésń., tehát nem is kellene pźt|yźztatni
sem' sem peđig beszercztetni. Ennek ellenére a döntéshoző tlgy döntĺjtt, hogy versenyeztessĺlk
meg, hiszen egytészt egy á|ta|ános tanácsađásról, mźsrésń' peđig e1y nagy projekhől van szó.
A cégek kivá|asú'ásáná| a fo szempont az volt, hogy budapesti székhelytĺek legyenek, hiszen
egy folyamatos konzu|táciőrakell igényt táÍtanunk mind a tanácsadásnál, mind pedig az I\z|NP

III. Projekt keretében, valamint teľmészetesen hivatďos közbeszerzési tanácsadó legyen.Ezért
került a Bizottság által is megismert cégek meghívasra, Ezen kívül feltetttĺk, mint minden
esetben a Jőzsefváĺosi Honlapľa is, hogy ezen kereszttil is éľtesiiljenek a kiilönb<jző tanácsadó
cégek. Magaabizottsźry,aYźrosgazdálkodasi Bizottság döntött azercdményről. Köszĺjnĺjrn.

Egry Attila
Jakbt'Tamás képviselő uré asző.

Jakabfy Tamás
Koszcjnĺjm szépen. Amikor Szili képviselő ur el kezdte feltenni a kéľdését, azthittem, hogy
lelĺivi az enyémet, de nem. Azt én is meg tudom á||apítan <isszhangban ővele, hogy a VPB
egy olyan döntést hozott, amely egy koľszakotlezźlt lőzsefvźros éIetében. A ProVital Kft-t dľ.
Hómolya Róbeľt a FIDESZ kormany helyettes á|Iaĺĺńitkáłźnak a cégét az Ész-rpn Kft-re
cserélte le. Itt is szeretném megismételni azt akérésemet, amelyet mźn a bizottsági ĺilésen is
megtettem, hogy folyamatban van és éppen most volt a beadási hatáľideje a Teleki téri tigyben
akozbeszeľzésnek. Azt szeretném kémi, hogy az átaďás- átvétel az vi||źlmgyorsan és flottul
menjen le a PľoVital és azEsZ-KER kozött, hogy tudjon dolgozni aBírá|őBizottság, ugyanis
ez a tobbezer o|đalnyí anyagot jelent. 60 napos eljrĺrási hatáĺidő szigoruan koti ezt. a
Bizottságot.
A kérđésem ęzze| az űj céggel kapcsolatos, Az ESZ-Ker Kft tulajdonosa és képviselője
KaÍpári Péter Gytlrgy nevíĺ uri embeľ. Kéri, cáfolják meg, hogy ez a Karpáti Péter György
nem ugyan az, ĺnint az aKárpáti Péter György, aki a Posta Banknak a VIP lisüíjan szerepelt a
'90-es években. Kclszönöm szépen.

Egry Attila
AIj e gy ző As szony v áIaszo|.

Dľ. Mészáľ Eľika
Az első részére a kérdésnek, mert a másođikat természetesen nem tuđom. Az átadás- átvéte|
megtörtént a ProVital é,s azujkozbeszetzési tanácsadő cégkdzött. A Teleki ténpiac
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tekintetében épp a hiánypótlásoknak a kiküldése van folyamatban, a tanácsađő cég tészétol
tarthatő és taľtani is kel-l a 60 napos határídőt. Kciszönöm.

Egry Attila
A listával kapcsolatban nincsen információm. Ugy látom senkinek nincsen információja.
Felteszem a kérdést, ha baľki rendelkezik infoľmációval, akkor azt je|ezze. Fel fogjuk tenni
Képviselő Úr kérdését az LJmak' és megkéľjfü' hogy írásban válaszoljon. Írásbeli vźiaszát
pedig a Képviselő-testiilet számára elérhetővé tesszük. Hivatal átgondolta, rendben van így,
eszerint fogwk eljárni.
Komássy Akos képviselő ur következik.

Komássy Ákos
Tisztelt Alpolgáľmester Ur, Tisĺelt Képviselő-testĹilet! Először is az a kéľdésem, hogy vo|t az
első idei rendes testületi üléstinkön egy előterjesztés, ami végiil ís az ülés kezdetén
visszavonásra került a képviselő-testiileti tilések on-line közvetítéséről. Mi lett vele,
számíthafunk-e ennek a javaslatnak a visszatért&e a jovőben? Másrészt, ehhez kapcsolódóan
érdeklődöm, hogy Van-e olyan szandék az onkoľmányzatvezetésében, hogy Józsefuiĺros TV-
t, vagy valami hasonló dolgot indítson, vagy ha nem, akkot mi az oka annak, hogy az
önkormányzati koztisńviseIő źt\tal vezetett Józsefuaľos erről tart kozvé|emény kutatásszeľíĺ
akciót ahátlapján, ha jól tudom az onkormtnyzat Honlapjan is fent Yan eZ a közvélemény
kutatás, ha Iesz ilyen örĹilök neki, csak szeretném, vagy megtisztelnének, hogyha
tt$ékoztatnanak minket ľóla. A másik kérdésem, pedig az,hogy a CCA Zrt jeIentését, mikor
ismerhetem meg, mert nagyon sokszoľ hallottam, hogy mindenféle eljaľás van, de hát
mégiscsak az onkormźnyzat pénzébo| készült fel éwel eze|őtt az az átvi|ágítás. Gondolom,
hogy jogunk vanaz eredmények ismeľtéľe. A JVSZ átvi|ágitására gondoltam. Kĺjszönöm.

Egry Attila
A televízióval, on-line közvetítéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a
következő ülésre érkezik a 20|3. évi költségvetés. A döntéshoző szźndéka az volt, hogy
mindęnféle képpen, minden további onként vá||a|t feladattal _ hiszen atelevízíő vagy az on-
line közvetités az onként vá||alt feladat _ vaľjuk meg a koltségvetés elkészítését, és lássuk,
hogy milyen terheket fud még elviselni Józsefuiíĺos, mind amellett, hogy tudjuk, hogy fontos,
hogy a nyilvánosság számára minél inkább elérhętő legyen.a képviselő-testületi ülés, a
képviselőknek a munkáj a, ezze| cĺsszefüggésben a tevékenység. Igy ez a k<jvetkező képviselő-
testiileti ülésen mźr |áthatóvá válik. Tulajdonképpen ezze| páĺhuzanos az a kĺ]zvélemény
kutatás, ami megjelent a Honlapon, az tĄsźą hátoldalan. Kíváncsiak vagyrnk egyébkéĺt az
emberek véleményéľe is, hogy ők mennyiľe érdeklődnek, mennyire nyíltak egy józsefuarosi
tévé iľánt. Azért aŹ fudjuk mindannyian, hogy általanos tévécsomaggal is 50-60 csatoma
elérhető' szfüségét étzik-e egy 61. csatoľnára,néznék-e, érđeklĹe őket, mindamellett, hogy én
most csak költségvetési oldalról fudom mondani. Egy ilyen tévé néhríny 10 millió forintot fel
tud emészteni. Ha színvonalas mĺísoľt szeretnénk, akkor engem mfu ĺémisńgettek, hogy még
többet. Úgy gondolom, ha valamit készítĺink, akkor annak szinvonalasnak kell lennie. De
enől majd akkor beszéltink, amikoľ e|oteqesztés formájában ide megérkezik, illetve akár ha,
egyébként, ha a páľtok űgy érzik, akkor ebben atémábantaľthatunk egyháttéregyeztetést. Ha
a költségvetés lehetővé teszi az on-line kĺjzvetítésen túl, amely egészen költséghatékonynak
mondható, egy kerĹileti tv elindításában is gondolkodik a döntéshozó.
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A második kérdésre avá|aszađást a Hivatal írásban fogja teljesíteni.
Amennyiben nincs további kérdés, megköszönĺjm a munkájukat és 16:54-kor az i|ést
berekesztem.

Budapest,2013. február

(hel.

Egľy Att

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel,
Ĺilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

és a Képviselő-testiiletf0I3. februźr 06-ai

íIrodavezető

A j e gyzőkönyvet készíteÍték:

ľľoLI,,zLaptĺ
S ze?liczkyné Pekĺĺľi Kgĺp|ina
Szeľvezési és Kéľvist9 ltodav ęzętő

ilľ',.J aÍ^ń-f,#-.-
Deríkňé LőnnczMärta

ngyíntéző

kb^#*M>
ugyintéző

Vidákné Csébi Tímea
ijgyintéző

A Képviselő-testület ieevzőktinwének mellékletei:

l. számrĺ melléklet: jelenléti ív

2. számű melléklete: név szerintiszavazási lista

3. számű melléklet: előteľjesztések

Ę. rlc$íffiátł

-ď:j'...'"-**-.
i onjĺC}..

6L.
ł8t



2. sz. melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 06.
Típusa: Nyílt
Határozat száma 26;
EgyszertÍ szavazás

Tárgya: Sürgősség

lgen
Nem
Tartozkodik

15:09

Elfogadva

Eredménve Voks: Szav% ossz%
15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott. 0
TávoI
Osszesen í8 100.00

0.00
16.67

Balogh |stván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attila
Dr. Révész Máĺ1a
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|ĺ Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

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

Távol
Távol
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013' február 06. 15:10
Típusa: Nyílt
Határozatszáma27; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazot 0 0.00

16.67TávoI
Osszesen 18 100.00

Balogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Dr. Révész MáĺIa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsís Máté

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

TávoI
TávoI
Távol



ldeje: 2013' február 06.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 28:
Minősített szavazás

Szavazás eredménye

15:14

Elfogadva

lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen í8 í00.00

Tárgya: Beszámo|ó a Magdo|na Negyed Program
Támogatási Szerződés aláÍrásáról

Eredménve Voks: Szav% ossz%

|||. pá|yázathoz kapcsolódó

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

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

lgen
lgen
lgen
Igen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 06. 15:15
Típusa: Nyĺ|t
Határozatszáma29; E|fogadva
EgyszertÍ szavazás

Tárgya: csemege-Match Zrt. bér|ő és a GBA Kereskedelmi Kft. bér|eti jog
átruházásra vonatkoző ki5zös kérelme a Budapest V||!. Rákóczi út 59.
szám alatti ön kormá nyzati tu lajdon ú helyiség vonatkozásában

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13 86.67 72.22
0 0.00 0.00
2 13.33 11.11

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazott 0
Távol 3

0.00
16.67

Osszesen

Balogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
SziIi Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

18 í00.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

Távol
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 06. 15:25
Típusa: Nyĺlt
Határozat száma 30; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámoló a bérleti szerződéssel rendelkező gazdá|kodó szeľvezetek
tu laj do n os i sze rkezeté nek fe|tá rása érde ké be n tett i ntézkedés rő|

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attila
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

100.00 83.33
0.00 0.00

15
0

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen 18 í00.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013' február 06' 15:44
Tĺpusa: Nyĺlt
Határozat száma 31; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Józsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgá|tató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. ,,va'' beszámolója a végelszámolás első
évéľől és a folyamatban lévő peľes ůigyekről

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

11 73.33 61.10

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen 18 í00.00

3 20.00 16.67
1 6.67 5.56

Ba|ogh |stván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs
Jakabfy Tamás
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tań.

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 06. 15:48
Típusa: Nyílt
Határozat száma 32; E|fogadva
Minősített szavazás

Tá rgya : Javas lat a Ludovi ka.cam pussal kapcsolatos d<intések meg hozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

80.00 66.66
0 0.00 0.00

Tartózkodik 3 20.00 16'67
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67
osszesen í8 100.00

12

Ba|ogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér AttiIa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szili Balázs
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 06. 15:56
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 33; E|fogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat az építésiiggyel összefüggő egyes helyi e|járások részletes
szabáIyairól szóló rendelet megalkotására

Eredménve Voks: Szav% össz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen ĺ8 í00.00

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013' február 06' 15:57
Típusa: Nyĺlt
Rende|et száma 5; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at az építésüggyel összefüggő egyes helyi eIjárások részletes
szabályairól szóló rendelet mega|kotásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
15 100.00 83.33lgen

Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67
Osszesen 18 100.00

Balogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

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

TávoI
Távol
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 06. 15:57
Típusa: Nyilt
Rende|et száma 6; Elfogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javas|at a helyi építészeti.műszaki teľvtanács létrehozásáról és
működési rendjéről szóló 5112011'(lX.í9.) önkormányzati rende|et
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00
0 0.00
0 0.00

83.33
0.00
0.00

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazotĺ 0
Távo| 3

0.00
16.67

Osszesen

Ba|ogh lstván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér AttiIa
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szí|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

í8 100.00

lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI
TávoI

10



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 06. 16:08
Típusa: Nyĺ|t
Rende|etszáma 7 ; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a Józsefvárosi önkormányzat,tulajdonában tévő közterütetek
haszná|atáró| és haszná|atának rendjérő| szóló 2412009. (v.21.|
ĺin kormán yzati rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazotL 0 0.00
Távo| 3 16'67
osszesen 18 ĺ00.00

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér AttiIa
Dr. Révész\lárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

TávoI
TávoI
Távol

LI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 06. .ĺ6:09

Tĺpusa: Nyílt
Határozatszáma34 E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a rendkívü|i téli időjárási viszonyok során je|entkező feladatok
e! látásának meg hossza bbítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott ,.5 í00.00 83.33
Nem szavazotL 0 0.00
Távol 3 16.67

Ba|ogh |stván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

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

TávoI
Távol
TávoI

12



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 06. 16:11
Típusa: Nyílt
Határozat száma 35; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Fedezet biztosítása és szükséges döntések meghozatala a KEOP-2012.
5. 5.0/A azo n os ító szám ú pä|y ázat be nyúitás ához

lgen 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazotl 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
Távol

100.00

T3



S.zavazás eredménye

ldeje: 2013' február 06. 16:17
Tĺpusa: Nyílt
Határozat száma 36; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya : Javas|at jáľóbeteg.szakel !átás i fe|adat el látására

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00
0 0.00
0 0.00

83.33
0.00
0.00

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazoft 0
Távo| 3

0.00
16.67

Osszesen

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

18 í00.00

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

TávoI
TávoI
TávoI

1,4



Szavazás eredménye

Ideje: 2013. február 06. 16:18
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma37i Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi csa|ádsegítő és Gyermekjóléti Központ és az
iinállóan műktidő ószirózsa Gondozó Szolgálat illetve a Józsefuárosi
Egyesĺtett Bölcsődék közötti munkamegosztás megállapodás
elfogadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16'67
osszesen 18 í00.00

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Balogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attila
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI

15



ldeje: 2013. február 06.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 38;
EgyszertÍ szavazás

Szavazás eľedménye

16:18

Elfogadva

Tárgya: Javaslat a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ VlIl.
Tan kerü |etének eI helyezésére

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
!gen
Nem

80.00 66.66
0 0.00 0.00

Tartózkodik 3 20.00 16'67
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
Osszesen 18 í00.00

12

Balogh lstván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺIa
SziIi Balázs
Dr. Dénes Margit
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsĺs Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
TávoI

T6



|deje: 2013' február 06.
Tĺpusa: Nyĺlt
Határozat száma 39;
Minősített szavazás

Szavazás eredménye

16:22

Elfogadva

Tárgya: Javaslat tornahelyiség biztosítására az óvodák részére

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

15 .ĺ00'00 83.33
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16.67
osszesen ĺ8 ĺ00.00

Ba|ogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Attila
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyĺ Demeter
SziIi Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
TávoI

T7



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 06. 16:24
Típusa: Nyílt
Határozat száma 40; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi önkormányzat által fenntartott óvodák és a
Józsefvárosi lntézményműködtető Központ alapító okiratának
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

12 80.00 66.66
0 0.00 0.00

Tartozkodik 3 20.00 16.67
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen 18 í00.00

0.00
16.67

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

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

Távol
TávoI
TávoI

18



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 06. 16:26
Típusa: Nyílt
Határozatszáma 41; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámoló dr. Kocsis Máté polgármester 2012. évben igénybevett
szabadságairól

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 12 80.00 66.66
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 3 20.00 16.67
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen 18 í00'00

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
Tart.
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
TávoI

19



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 06. 16:27
Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma 42i E|fogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Míĺködési
Szabályzatáľól szó|ó í9/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet
módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100.00 83.33
0 0.00 0.00

Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16.67
Osszesen í8 í00.00

15

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Dr. Révész|Ý\árta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté

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

Távol
Távol
TávoI

20



Szavazás eredménye

ldeje: 2013, február 06. 16:27
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 8; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatárő| szóló í9/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott ĺ5 í00.00 83.33
Nem szavazotL 0 0.00
Távol 3 16'67
osszesen í8 100'00

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

lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
!gen
!gen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol

21




