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Képviselő.testülete számőr a

Tisztelt Képviselő-testĺĺIet!

Az sZJrlsZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájában - a
Testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely
tartalmazza a halasztás rÓvid indoklásót és az előterjesztő által vállalt új határidőt.',

A fentiek értelmében tájékoztatom a T' Képviselő-testületet azalábbiak'rőI:

Ěťt KilľäTT
ľ$1JFEBn,, 

ĺ,*ű

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzo

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013. maľcius 6. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztató a hatáľidőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|

A napirenđet nyílt ĺilésen kell tárgyalni' döntés nem szĹikséges.
ElorÉszĺró szpRvpzpTl EGYSÉG: SzenvpzÉsl És KÉpvlsplol lnooł
KÉszĺľerľe (ÜcvnĺrÉzo NEve): BooNÁn GesRlpI.I.ł ś"/-i s.

bľ,ł.t

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉiwpĺ./Wlil.łvnL lc,łzolÁs: 1*-c- ^--
Jocr roNrnor,r.:

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hattr ozati j av aslat a bízottság szźlmára:
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
te stületnek az e|őteri eszté s me stársy a|ás át.

tĄď



Corvin Sétdny Pľogram / 2012. éves terv

11ĺ20Íf. (I. 19.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. előzetes kĺjtelezettséget vállal 2012. évre a Corvin Sétany Program felađataira 377 990
eFt összegű bevételre és 489 239 eFt összegű kiadásra.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. ianuáľ 1 9.

2. a 66012008. (XII. 17 ,) sztműhatfuozaténak7 . pontjźtt visszavonja.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2)Iz.január 1 9.

3. felkéri Rév8 Zľt-t. how 2012. évben a Coľvin Sétány Pľogľamľa csak éves teľvet.
éves beszámolót és féléves beszámolót készítsen.
Felelős: RévS Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: f0L2. janutlr 19. éves terv, ,20|2.

szeptember 30. feléves beszámoló

4. felkéri apolgármestert, hogy ahattrozatban foglaltakataztinkormányzat2OI2, évi
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés teľvezése

A Rév8. Zľt. tájékoztatása alapján: A Képviselő-testület t71l2012. (v.17.) számÍt
határozatźlban rĺgy diintiitt, hogy a Corvin Sétány Pľogľam megvalósítására
vonatkozĺóan, vis major he|yzet alakult kĺ. Ennek kiivetkeztében a határozat szeľinti
féléves és éves beszámolĺók nem készĺiltek el.

Javaslat a lakúsgazdálkoďds 20l2. éví irányelveinek kiegészítésére _

f2|'l20Í2. (uI.05.)

A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

I.) a IOOI2O12.(III.22.) számuképviselő-testtileti hatátozat 3.2. pontját, az a\ábbia]<ra

vźitońať1a:
2012. szeptember 3' - 2012. októbeľ 15. kĺjzott |akáspźiyázatot ir ki felújítási
kcitelezettségváI|a|ásával, I év hattttozott időre szóló béľleti jogviszonnyal, előbérleti
jog biztosításáva| ahatźlrozat mellékletét képező taľtalomma| az abban megnevezett
józsefuárosi kötődésiĺ ifiú házasok részére' a Yárosgazdálkodási és Pénzngyi
Bizottság általkijelĺilt 5 darab lakás teľhére.
A pá|yázatra kituz0tt lakásokľa kötött bérleti szeruődésekre egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom kerĺilj ön felj egyzésre.



A jelentkezési lap értékesítéséből befolý bevétel a Kisfalu Kft. bevételétképezí.

2.)a 100120I2.(III.22.) számu képviselő-testiileti hatźrozat az alábbí 10.) ponttal egészül
ki: minőségi lakáscseľe pá|yázat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező, Jőzsefváĺosban éIokrészére 2013.II. negyedévében kerĹiljön kiírásara. A
minőségi lakáscsere pá|yázat a Yźtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.
novemberi ülésére, míg a lakással nem rendelkezo, Józsefüarosban élők részétę
kiírandó paIyazat a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. mĺĺľciusi tilésére
kerüljön előkészítésre oly módon, hogy a LELEK program keretében t<jrtént

rendkívtili bérleményellenőrzés szakmai tapasztalatainak, keletkezett adatainak
véglegesítését követően, azok figyelembevételével keriiljcin kidolgozásra a pźiyźzat
feltételľend szerą a bérlők kiválasztásának szempontj ai.
A 2013. I. félévében tervezett |akásptůyazatokľa 30 db önkormĺĺnyzatí bér|akás
kerüljön bevonásra, elsődlegesen a l}}Yo-os önkormáĺyzati éptiletekben lévő iires
lakásállomanyból

3./A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft.t. hoey a ioecím nélküli lakáshasználók
helvzetét mérie fel. és az eredmények ismeretében a iogcím nélkiili
lakáshasználĺók helvzetének rendezésére tegye meg iavaslatát. legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. decembeľi első rendes üléséľe.

4.) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfoľtfokozatu
(romfoľ t o s / o s s z ka mfoľ t os) lakások v ďelźrszázďékának emelésére vonatkozóan tegye
meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testtilet 20|f . októberi első ľęndes tilésére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 1. pont vonatkozásában a Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság zllz.július

18-ai ülése,
2. pont tekintetében a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bízotĺság 2012.
novęmberi és20|3. maľciusi iilése
3. pont tekintetében a Képviselő.testiilet 2012. decemberi első ľendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testĹilet 2012. októberi első rendes tilésę

(20]3. febr. 6.: A Kisfalu Kít. tájékoztatása alapján:
A jogcím nélhjli lakáshasználók helyzetének felmérését a Ktsfalu Kft. szervezeti egységei -
LakásgazdáIkodási lroda, onkormányzati Házkezelő lroda, Díjbeszedési lroda,
Hátralékkezelési lroda- , valamint a Józsefllárosi Családsegítő és Gyermekjóléfi Kazpont és a
Polgármesteri Hivatal Családtámogatósi lroda végzi. A szervezeti eglségek és a tórsszervek a

felmérést - meghatározott Szempontok szerint - eglségenként h)lÔn-különvégzik.
A felmérést 20]2. ohóber 31-i állapot szerint kezdték meg. (Megjeg,,zés: a lrprüĺetben 20]2.
ohóber 3l-i állapot szerint 69I jogcím nélküli lakáshasznólót tartottak nyilván, ez a szám
folyamatosan emelkedik.) A jogcím nélküli lakashasználók magas szómából adódóan ą

feladattal (iratanyagok tételes ótnézése, az adatok rögzítése) a szervezeti egłségek nem tudtak
végezni ą Képviselő-testület 22]/20]2. (,t4I.05') szómli határozatának 3.) pontjában
me ghatár ozott határidőig'
A szervezeti egłségek 20]3. január másodikfelétől tudták megkezdeni az ądatok kiłldését a
Lakásgazdólkodási Iroda részére. A beérkezett adatoknt a Lakńsgazdálkodási lroda osszegzi,
és elvégzi az adatok elemzését. Az elemzés eľedménye alapján elkészíti a jogcím nélküli
l akáshasználók helyzetłźnek megoldós óra vonatkozó j avaslatát.



A jogcím nélktjli lakóshasználók helyzeténekfeĺmérés,éről a tájékoztatást, valamint a helyzetük
megoldására vonatkozó javaslatot a Képviselő-testüĺet 20]3. márciusi első rendes iilésére
készítik el.)

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: A jogcím nélktili lakáshasznáiők helyzetének
felméréséről a tájékoztatást, valamint a helyzetiik megoldásáľa vonatkozó javaslatot a
Képviselő.testület 20|3. március 20.i ülésére készítik el.

J av as lat a J ó u efv ár o s í K i) zt e r iil e t-fe l iigy e let léts zdmdn ak b őv íté s é r e

429t20r2. CXrr.06.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

|. a.l 2013. januáľ l-jótől a 20|3. évi koltségvetés terhére a Jőzsefuárosi Közterület-
feltigyelet közterület-felügyelői engedélyezett létszźlmát 15 fővel megemeli, melynek
a|apján 2013. januĺáľ 01. napjátő| 66 főben hattrozza meg a köZterĹilet-feliigyelői
létszámot.

b.l az a.l pontban meghatarozott létszámbővítés át|ag illetményét (alapilletmény,
illetménykiegészités, pótlékok) 225.000.-Ftlfőĺhő összegben á||apítjameg amunkáltatót
tęrhelő szociális hozzájźru|ási adó nélkül.

c. lat&ťĺgyelő központ működéséhez az év minden napján, minden napszakban a jelenlegi
létszámon belül I fő konerĹilet-feliigyeloi |étszám biĺosítását engeđéIyezi, me|y
feladatellátáshoz céljutalom kifizetését engedélyezi. A célfeladatrabińosított éves keret
összegét bruttó 1.000 Ft/óra összeget alapul véve munká|tatőt terhelő járulékok és

szociális hozzájaĺulźtsi adó nélkül 8.016,0 e Ft-ban hatźrozzameg.

f. al eIfogađja az eloterjesztés I. számű mellékletében részletezett beszerzéseket, és

felkéľi a Józsefuĺíľosi Közterület-feliigyelet vezetőjét a beszerzése|<hez szfüséges
elj árások lefolytatásáľa, lebonyol ításfua'

b.l az 1. sz. mellékletben részletezeĹIkiadásokľa 2013. évre előzetes kotelezettséget
vállal |08,647.000 Ft összegben,2014. évtőI73.908 e Ft cisszegben az intézłnény saját
bevételeinek és az onkoľmány zat adőbevételeinęk terhére.

3. felkéri a po|gttrmesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés
teľvezésénél, valamint az ań. következő évek költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.

4. felkérÍ a Kiizterĺĺlet-felĺigyelet vezetőiét. hogy a Józsefuáľosi Közteľület.feliigyelet
SzeľvezetÍ és Míĺkiidési Szabályzatának módosításáľa vonatkozó iavaslatát
teriessze e|ő a Képviselő-testüIet 2013. ianuáľ havi első rendes ĺĺléséľe.

5. felkéľi a Ktizteľiilet-feliievelet vezetőiét. hogy a Kiizteriilet-felĺigyelet
eépiáľmĺĺparkiából a Józsefuárosi Poleáľőrséq ľészéľe átadandó eépiárművek
átadásával és további míĺktidtetésével kapcsolatos iavaslatát teľiessze be a
Képviselő.testüIet elé.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 1. pont esetén 2013.januaľ 01.

2. pont esetén 2012. december 06.
3. pont esetén a20I3. évi költségvetés tervezése

4." 5. pont esetén a Képviselő.testület 2013. ianuár havi első rendes ůilése

(2013. febr. 6.: A Józse.fvórosi Kozterület-Íelügyelet tájékoztatósa alapján: A határozat 4.

pontjában szereplő, ą JKF SZMSZ módosítás egłeztetĺlse a Jeg,,zői Kabinettel folyamatban
van. Az 5. pont szerinti gépjórmiÍ beszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. A
Polgárőrség részéľe torténő dtadás javaslata a beszerzést követően vólik ahuálissá, amikor
máľ a megvásárolt gépjárm{jvek részt vehetnek a JW napi szolgálatában. Ezt kóvetően
lehetséges az átadással és további miÍk\dtet,éssel kapcsolatos javaslatot Képviselő-testület elé
terjeszteni, várhatóan a 2013. márciusi első rendes ülésre')

A Józsefuáľosi Ktizteľůilet.feliieyelet tájékoztatása alapjánz Az sZMsZ módosításának
előkészítése és az r'ij gépjárművek beszerzése, üzembe helyezése folyamatban van.
Váľhatóan 2013. máľcĺus 6.án megtiirténik a gépjáľművek átadása, így a Képviselő-
testůilet 2013. március 20.ĺ ülésén javasolt az e|őterjesztés tárgyalása.

Javaslat a Képvíselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MiÍköďésí Szabdlyzatúról sailó
19/2009. (V.06.) ök. szúmú rendelet, valamínt a Polgúrmesteri Hivutal Alapítli okírata

módosításúra

476ĺ2012. (xII.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az e|őterjesztés 1. száłnil mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az előteľjesztés 2. szźľríl mellékletét képezłĺ,
móđosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. januźtr 1.-i hatályba
lépéssel elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013. január 1 .

2. 2013. januaĺ 1. napjátőI a Humánszolgźtltatási Bizottság tagsźxá Szi|ágyi Melinda
(FIDESZ-KDNP) helyéľe olah Zo|tźnt (FIDE S Z-KDNP) választj a me g.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: f}|3.január 1.

3. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások źfivezetésétől a sziikséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Határiđó 2013.j anuár 1 .

4. a 1083 Budapest, Práteľ u.60. (hĺsz.: 35728lI8lNI,35728ll8lN|95), a 1083 Buđapest,
Práteľ u. 63. (hĺsz. 36I22|NI), valamint a 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28lA. (hĺsz.



35670lN1) sztlm a|atti ingatlanokat az onkormźnyzati korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon kĺjréből kiemelve, azokatilz|etivagyotĺá átminőSíti, egyúttalfelkéri a Kisfalu
K-ft-t, hogy a Hivatal hasznźĺ|attlból kikerĹilő ezeningat|anok átvételéľol gondoskodjon.

Felelős: Kisfalu Kft'
Hatfuido: 2013. január 1 .

5. felkéľi a polgáľmesteľt' hogy 2013. máľcius hónap első rendes képviselő-testiileti
ülésére az úi Szervezeti és Miĺktidésĺ Szabályzatľa vonatkozó rendeletteľvezetet
teriessze elő.

Felelős: polgĺírmester
Határĺdő: 2013. március hónap első képviselő-testületi ülése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Szeľvezeti és Míĺkiidésĺ Szabáůyzatľól szólĺó
rendelet tewezete határidőben elkésziilt, ugyanakkor indokolt volt kiegészíteni a
Polgáľmesteri Hivata| Szervezeti és Míĺkiidési Szabályzatárő| sző|ő határozat Képviselő-
testůilet elé ttiľténő beterjesztésével is. A két szabályzat ugyanis szoľosan tisszefügg
egymással, megalkotásuk tehát kooľdinált munkavégzést igényel. A teľjedelmét tekintve
összesen 150 oldalt meghaladó két anyag ugyan határidőben elkészüIt' de azok
Hivatalon belüli egyeztetésére már nem jutott idő. Tekintette| arra, hogy gyakoľlatilag a
Képviselő.testület és a Polgármesteri Hivatal legfontosabb alapdokumentumairól és

noľmáiról kell diintést hozni, szakmailag indokolt az a|apos, ľészletes hatásvizsgálat és

előzetes véleményezés. Ezen indokból a 2013. március 20-i képviselő-testületi iilésľe
keľĺil beterjesztésre.

Javaslat az dtldtható szervezetekre vonatkouí ttiľvényi renďelkezésekkel kapcsolatos
dti ntés e k meg h o zatalúra

477t20r2. (xlr.r9.)

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

|.) anemzeti vagyonĺól szóló 201'I. évi CXCVI. töľvény 18. $ (4) bekezdése alapjźn felkéri
a polgármesteĺÍ az önkoľmrányzati tu|ajđoni ľészesedéssel műkĺjdő cégek tekintetében az
átláthatősággalösszefiiggőfeliilvizsgáIateIvégzésére.

Felelős: polgáľmester
Hatźlĺido: 2012. dęcember 31.

2.) az 1.) pont a|apjźn e|végzett feltilvizsgálat eredményétől fiiggően, az ott esetlegesen
érintett cégek tekintetében a nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. tcĺľvény 18. $ (4)

bekezdése alapján _ amennyiben aztorvényi előírás a|apjtn szfüséges - kezdeményezi anem
át|áthatő gazďasági taľsaság(ok) tulajdonosi szerkezetének a törvény tń|áthato szervezette
vonatkozó előírásainak megfelelő áta|akítását és felkéri a polgármestert, hogy a sztikséges
e|ókészító munkarólés a szfüséges jognyilatkozatokmegtételéľőlgondoskodjon.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. decembeľ 31.

3.) felkéľĺ a polgáľmesteľt. hogv az 1.) pontban meghatározott feliilvizseáIat és a 2.)
pontban említett feladatok tekintetében a 2013. máľciusi első ľendes képviselő-
testii|eti ülésre készítsen előteľiesztést.

ľelelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013. máľciusi első rendes képviselő.testĺileti. ülés

4.) tulajdonosi jogköľében, az I.) pont alapjan érintett gazdźikodő szervezetek tekintetében,
kizáĺőIag anemzeti vagyonról szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 18. $-ával kapcsolatos
kötelező feladatok végrehajtása éľdekében engedélyezi a taggýlés összehívźsát, továbbá
bármely olyan tagsági jog jogszenĺ gyakorlását, amely nem jáľ önkoľmányzati vagyon
elidegenítésével vagy csökkenésével.

Felelős: polgármester
Hataridő: azomaI

5.) felhatalmazza a polgármestert. hogY - amennyiben az szükséges - az 1.)-4.)
határozatÍ pont végrehaitásához a táľsasági iogi nvilatkozatokat tegye meg és az
tinkoľmánvzati képviseletről gondoskodion.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. máľciusĺ első ľendes képviselő-testüIeti ülésie

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény
l8. s (2) bekezdésében foglaltak szerint szólítsa fe| a szerződésęs feladatkörébę tartoző
önkoľmányzati vagyon tekintetében a hasznźiő _ a 18. $ (2) bekezdés źita| egyébként
éľintett _ gazdálkodő szervezeteket, hogy tárjak fel a ttirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja
szeľint tulaj donosi szerkezetiiket, amennyib efi az nem ismert.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatźľido: 2012. december 31.

7.) felkéri a polgĺíľmestert, hogy tájékoztassa az I-5. pontok a|apján megtett intézkedésekről
és a paľtnerek nyilatkozatairő|.

Felelős: polgiíľmester
Hatáĺiđő : 2013 . febľuári első képviselő-testiileti ülése

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tájékoztassa a 6. pont alapjźn megtett intézkedésekről és a
p aľtnerek ny 1|atkozatair ő|.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataridő: 2013. februáľi első képviselő-testiileti ülése

A Jegyzőĺ Kabinet tájékoztatása alapján: Mint ahogyan azt a 2013. febľuár 06. napján
megtaľtott képviselő testületi ůilésre beterjesztett előterjesztés is tarta|mazta a Pollack
téri Kiizteriiletfejlesztő és _ hasznosí,tó w. ,,f.a.,,, a Józsefvdrosi Egésaégközpont



Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., valamint a Mikszdth 4. Egészségiigyi
Szolgdltató és Ingatlanhasznosító Ęft. esetében váIt kéľdésessé az át|áthatőság. Az
OPTEN Cégtár alapján folytattuk |e az át|áthatĺósági vizsgáiatot, azonban ezen cégek
esetében nem sikerült a tulajdonosi szerkezetet úgy feltárni, hogy a természetes személy
tulajdonos személye megismerhető legyen. Elviekben nemzárhatőki az,hogy az éľintett
társaságok tulajdonosi szeľkezete megfelel az átláthatĺósági előíľásoknat zzonban nem
rendelkezünk elegendő informáciĺíval, amelyek beszeľzéséľe már intézkedéseket tettĺĺnk.
A táľsaságok iigyvez.etőit kéľtiik' hogy táľják fel gazĺlasági társaságok tulajĺ|onosi
szerkezetét, azonban ezt a mai napig nem tették meg. Eľdemi informáciĺí hiányában sem
az e|őterjesztő, sem a Képviselő testiilet nem lenne abban a helyzetben, hogy a
tulajdonosi szerkezet áta|akÍtása kérdésben konkľét feladatokľól (végelszámolás,
iizletrész éľtékesítés egyéb jognyilatkozatok) dtinteni tudjon, így szĺikséges a hatáľidő
módosítása a 2013. május első rendes képviselő testiileti ůilésére. Ez.ze| a módosítással
remélhetőleg elegendő idő áll majd a társaságok képviselőinek rendelkezésére, hogy
tulajdonosi szerkezetrő| beszámoljanak, vagy _ amennyiben ez szůikséges . maguk
intézkedjenek a társaság át|áthatővá téte|érő|. Mivel a döntések végrehajtásáľa nincsen
jogszabályban előírt határidő, és a döntések meghozata|a előtt egyéb iinkoľmányzatĺ
éľdekeket is Íigyelembe kell venni, így abatáridő hosszabbítása szükséges.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. február .....
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