
ĺEGYZÓKoľyvI KIVoNAT

Készült Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testiĺlet 20|3. ápľilis 17-én 15.00
órakor alőzsefvźĺosi onkormźnyzatPolgáľmesteri Hivatal III. em.300-as tárgya\őjában

megtaľtott 7. rendes tiléséről

sZAv AZÄSNÁL JtrLEN VAN 18 ICPVIStrLO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrsÉcBs
Ha.ľÁRozĺ.r:
132/2013. (Iv.17.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źúja a sürgősség okát a stirgősségi
indítvanyként b eteľj e s ńett a|ábbi előterj e saésnél :

2l1. Javaslat az Euľópa Belvárosa Pľogram II. keľetében felrĺjítandó utakra

(íľásbeli előterj esaés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgĺírmester

Egľy Attila - alpolgármester
Szi|ágyi Demeteľ - képviselő

4l5. Javaslat a fák kezelése e|őirányzat és a ktiľnyezetvédelmi és fapótlási

felhasználására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľj esztő : Kaiseľ J őzsef _ képviselő

4t6. Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló utak felújításának

(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁRo ZATHIZAT ALlľrIZ EGYsZERŰ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
Í3312013. (Iv.17.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napiľendet fogadja el:



Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1 Javaslat a BRFK-val ktitendő adományozásiszerződés megkiitésére
(írásbeli előterj esztés)
Elćiterjesĺő; Dľ' Kocsis MáÍé - po|gá'rmesteľ

2.Váľosrehabilitációval kapcsolatos előteľj esztések

, Javas|at az Euľĺĺpa Belvárosa Pľogram II. keretében felrĺjítandó utakľa
vonatkozĺí fedezet biztosításáľa

Előterjesztő: Dr. Kocsis ll'/:áté - polgáľmester
Egľy Attila _ alpolgiĺrmester
Sz1|ágyi Demeteľ - képviselő

3. Gazdíl lkod ást, Gazdasági Tá ľsaságokat éľintő előteľj esztések

l A Práter utcai iskola és tornacsarnok bérbeadására kĺírt pá|yázat
eľedményének megállapítása
(íľásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

4. Y agy on kezeléssel, vá ros ü zemeltetéss el ka p cs olatos előte rj esztése k

, Javaslat új pźiyázat kiírásáľa a Táľsasházi Páůyázatokat Elbíľáló
Munkacsopoľt 2013. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagságĺ helyére
(írásbeli előteľjesxés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

, Juvaslat a Józsefváľosĺ Onkormányzat tulajdonában lévő ktizteľĺiletek
haszná,lratáró,tr és használatának rendjéľől szóIó 24ĺ2009. (v.21.)
tinkoľmányzatirendelet hatályon kívül helyezésére és új ľendelet alkotásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis I|;íláté - polgáľmester

, Javaslat a Palotanegyed teľiiletén épületek és utcaképek helyi védettéJ. 
nvilvánítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|i4:áté - polgáľmester



A Javaslat a Palotanegyed tuľisztikai időszak alatti zajártalmának!o 
csökkentésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Egry Attila _ alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő

5. Javaslat a ÍáJr kezelése e|őirányzat és a kiiľnyezetvédelmi és fapótlási

felhasználására
(írásbeli előterjesztés, POľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Kaiseľ József _ képviselő

6. Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában áilró, utak felújításának

(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány páiyázaton va|ő
ľészvételének támo ga tásár a
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : Sĺĺntha Péterné - alpolgáľmester

, J^vaslat kiizmíĺvelődési megállapodás megkiitéséľe a Gĺusto.Kamaľa
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.vel
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

6. Egyéb előteľjesztések

l Juvaslat kijzbeszerzésĺ eljáľásokban eljáró BiráůőBwottságtagára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté - polgármester

) Javaslat ^ Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műktidési
SzabźiyzatáróÄ szóiLí ľendelet elfogadásáľa, valamint a Polgármesteri
Hĺvatal Szervezeti és Míĺkiidési Szabályzatának elfogadására, továbbá a
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ ĺáté - polgĺíľmester



Tájékoztatók

' Tájékoztatő ahatáridőben el nem készůilt előterjesztések jegyzékéről
I. ,,:,(írásbeli tt!ékońatő)

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzo

1..Els ő d leges e n tár gy a|and ó elő te rj esztés e k

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a BRFK-val ktĺtend ő ad ományo zási szerződés me gktités éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

sZAv AZ^SNAL JELEN vAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
134t2013. (Iv.17.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. egyszeri, adományozási szerződést köt az előterjesĺés mellékletét képezó
tartalommal - a Budapesti Rendőr-fokapitánysággal (székhely. l l39 Buđapest, Teve u.
4-6.), víssza nem téľítendő 6.000.000,. Ft összegben, azzaI, hogy az adományozott
összeg a BRFK VIII. keľĹileti Rendőľkapítźnysźry mfüöđésének (személyi
juttatásanak, dologi kiadásanak) ťĺnanszítozási költségeirehaszná|ható fel.

2. az t. pontban foglaltak érdekében a 1 1105 cím - ĺjnként vállalt fęladat _ működési célťl
támogatás áIlafiháńartáson belülre előkányzatból 6.000 e Ft-ot a záľolás alól felold,
ezze| egyidejűleg a 1'I|07-01 cím műk<ldési cél és általános taľtalékon be|uI az
üdtilőhelyi feladatok tźmogatása központosított állami támogatás eloirźnyzatábőI
6.000 e Ft-ot zźro|.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelęt kijvetkező módosításánál vegye figyelembe.

4. felkéri a polgáľmestert az 1. pont szerinti adomtnyozási szerzőđés a|áításfua.

Felelős: polgármester
Hatźnidó 1-2. pont esetén 2012. április 17.

3. pont esetén a költségvetési renđelet következő módosítása,
4. pont esetén az ađomźnyozási szerződés BRFK á|ta| tĺrténő aláírását
ktjvetően

A diintés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: JegyzőíKabĺnet, Pénziigyi Ügyosztály



2.Váľosľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2ĺ1. pontja

vonatkozó fed'ezet biztosítására
(írásbeli előterjesĺés, póľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ' Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZAT ALlľrIZ MrNo S ÍTETT SZóTogg sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
Í3512013. (Iv.17.)

f.

ĄJ.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a6412013. (II.27.) szźlmíhatározatźnak2. poĺtját az aIábbiak szerint módosítja:

''felkéri a polgármestert az Ewópa Belvárosa Program II. 1. Komplex akcióprogtam, 2.
Köztlsségi kezdeményezés tźtmogatása, valamint a 3. onkormtnyzati akcióprogľamjának
kiđoIgoztsźlra és annak benffitásara a Képviselő-testĹilet szttmźlta. Ezen
akcióprogramokľa _ figyelemmeI ahatározat 5. pontjában foglaltakra - összesen 86.400 e
Ft keretösszeget bińosít a felhalm ozćtsi céhartalékon.''

az 1. pont a|apján az Európa Belvaľosa Progľam II. 1. Komplex akcióprogĺam
előkészítéséhez a Közterületek minőségi megújítása alpľogramban megvalósítható
útépítések előkészítéséhez az engedéIyezési és kivitelí terveinek elkészítésére (hatósági
eljárási díjjal egyiitt) bruttó 15.000 e Ft biztosít.

a2. poĺtban foglaltak érdekében az onkormáĺyzat |1IO7-02 cím felhalmozási cé|tarta|ék
e|oírényzatot 15.000 e Ft-tal cs<ikkenti, ezze| egyiđejűleg a 11605 ĺjnként vźi|a|t feladat
EU Belvárosa II projekt felújítások kiadás e|oirźnyzatátugyanezen összeggelmegemeli a
Somogyi B. - Rökk Sz. u. és Bródy S. u. utak felújításának tervezési és hatósági díjak
címen.

felkéri a Yźrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot a 2. pont szerinti tęrvezési
szolgá|tatźls megľendeléséhez szĹikséges vonatkozó kozbeszerzési eljáľás |efols,tatására.

felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat a kclltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

a 2. pont alapjźn felkéri a polgármestert a 2013. évi onkormźnyzati Kozbeszerzési Terv
módo sításĺíra, a|áit źlsáĺ a és a honlapon t<irténő megj elentetésére.

18IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

I.,2.,3.,5., 6. pont esetén a polgáľmesteľ,
4. pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
|.,2.,3. pont esetén f013. április 17.
4. pont esetén a kozbeszerzési e|járás megindítása a Yźlrosgazdálkođási és
Pénzugyi Bizottság 2013. április havi utolsó rendes ülése
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének k<jvetkező módosítása
6. pont esetén 20|3. ápri|ís 22.

4.

5.

6.

Felelos:

Hatźridő.



A döntés végrehajtását végző szervezeti
Ügyosztály, Pénzü gyi Ügyosztály

egység: Váľosfejlesztési és Főépĺtészi

3. Gazdźl lkodást, Gazdasági Tá ľsaságokat éľintő előterj esztések

Napĺrend 3/1. pontja
A Práter utcai iskola és tornacsarnok béľbeadására kiíľt pá|yánat
eredm ényének megállapítása
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ SZoTOBBSÉG
HATAROZAT:
r36t2013. (rV.17.) 18IGEN O NEM

SZUKSEGES

0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában á1ló Budapest VIII., Práter u. 11.

száma|attĺ, 36381 hĺsz-ú iskolaépület' valamint a Corvin Towers Kft tulajdonában álló, de
a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat haszonélvezeti jogával terhelt Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 3637410lN23 brsz-u, egyéb helyiség bérbeadására kiíľt
p áIy ázatot érvénye snek é s ere dménye snek ny ilv ánitj a.

2.) a') apá|yźzat nyertesének a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságot és a
Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégiumot nyilvanítja. Elfogadja
az ajánlatban tett javaslatot és a bérleti szeruődés megkötésére a Szent Benedek
Gimnazium'Sza}<képző Iskola és Kollégiumot kéľi fel.

b.) az ajánlattevő által javasolt bérleti szerzođés módosítási javaslatokat az a|ábbiak
szennt fogadja el:

b.a.) nem jźlru| hozzá abérleti szerzőđés 1. pont b.) alpontjának módosításához. A
javaslatra vonatkozóan a béľleti szęrzőđés27 ' pontját módosítja.

b.b.) hozzájárul a bérleti szerzőđés 4. poĺt második bekezdésének módosításához a
következők szerint: Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység
folyatását az engedé|yezőhatőságok a Bérlemény miíszaki źilapottlra tekintettel
utasítjfü 91, úgy felek megállapodnak, hogy a bérlęti szęrződést közcĺs
megegyezéssel, a bérleti szerzőđés 25. pontjában foglalt jogktivetkezmények
a|ka|mazása nélkül felbo ntj fü .

b.c.) nem járu| hozzá a bérleti szerzódés 5. pontjanak móđosításához, azaz a bérleti
jogviszony pá|yazati felhívásban kozzétettő| eltérő 25+5 évre torténo
létesítéséhez.

b.d.) nem j áru|hozzá a béľleti szerzőďés 8. pont Z.bekezđésének törléséhez.

b.e.) hozzájáru| a bérleti szerzőđés 15. pontjának módosításához oly módon, hogy a
béľleti szerződés teľvezetben foglaltakon túl, nem minősül befogadásnak,



albérletbe adásnak az iskolaépiilet egy-egy helyiségének alkalmi bérbeadása (pl.:
közgyiĺlések helyszínének bińositása. sportrendezvények helyszínének
biztosítása); az iskolai étkezés vállalkozóval tĺiľténő biztosítása (bĺifé, étkezó),
valamint abér|ő feĺlrltartőjtnak helyszín biztosítása, az egyház, illetve az iskola
sajźń készítésű termékeinek árusítása (bor, a vallási élettel kapcsolatos saját
kiadványok' kézmúves termékek, stb.;

h.f') hor'z,źjáni a hérleti sz,ev,(idés 15. pont utolsĺi hekęzdésének módosíÍásához a
következők szerint: Szerződó felek megállapodnak, hogy Bérbeađő a bérleti
jogviszony fennállása alatt évente két alkalommal e|őre egyeńetett időpontban
jogosult a jelen Béľleti szerződés 1. b.) pontjában foglalt toľnacsarnokot saját
rcnďeményére hasznáIni azza|' hogy a rcĺdezvényhez szĺikséges személyi
fęltételeket saját szervezésében, ataľgyi feltételeket egyeztetés a|apjánbinosíť1a,
továbbá a tornacsarnok használatáva| felmerült költségeket külön megállapodás
aIapján köteles Bér1ő tészére megtéríteni. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a
ľendezvénnyel összefüggésben okozott káľokért káľtéľítéssęI tartozlk.

b. g.) nem j áľu| hozzá a bérleti szeruődés 1 6. pontj ának módosít ásźů:roz,

b.h.) nem járuI hozzá a bérleti szerzőďés 17 . pontjźnak törléséhez, az ővaďékfizętési
kötelezettségtőlnem tekint eI, annak mértékét nem mérsékli.

b.i.) hozzájáruI a bérleti szeruőďés 18. pont 2. bekezdésének módosításĺíhoz a
k<jvetkezők szerint: A karbantaľtással és felújítással kapcsolatos k<jltségek a
béiőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. A
Bérlő k<jteles az á||agmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő
karbantartási, javítási, felújítási munkákat saját k<iltségén elvégezni. A
bérlemény karbaĺtartásával és felújításával kapcsolatos költségek a Béľlőt
terhelik. A pótlással és cseľével kapcsolatos költségek a Béľbeadőt abban az
esetben terhelik, amennyiben a berendezési tźtrgyak műszaki źilapota a pótlást,
cserét mega|apozzźtk.

bj.) nem jarul hozzá a béľleti szęrződés 18. pontjanak javasolt I<legészítéséhez.

b.k.) hozzájáru| a bérleti szeruődés 20. pont b.) alpontjanak módosításiĺhoz a
k<jvetkezők szerint: az épület továbbá az épület köriili k<jzteľiiletek
tisztántartźstnőI

b.l.) nem járul hozzá a bérleti szerzódés20. e.) és f.) pontjanak törléséhez.

b.m.)hozzájáru| a 21. pont alábbi bekezdéssel történő kiegészítéséhez, a kĺivetkezők
szerint:
Bérlő kijelenti, hogy a Bérleti szerződés 1. pontjában foglalt ingatlanokat
megtekintette, azok műszaki állapotával tisztábarĺ van. Felek megállapodnak,
hogy a Bérlemény biľtokbaadását k<jvetően Bérlő jogosult az onkormźnyzat
tulajdonában á||ő, jelen Bérletí Szerzodés 1.a.) pontjában foglalt ingatlanon
felújításokat végezm. Bérlő átaďja a Bérbeadó részére az e|végzendő munkak
tételes jegyzékét, amellyel kapcsolatban felmertilő kĺiltségek viseléséről
Bérbeadó dönt. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződés 18.

pontjában meghatározott munkálatok végeztéve|, azok megtöľténtéľől
jegyzőkĺinyvet vesznek fel, amelyben _ amennyiben a munkak elvégzésre
kerültek _ Bérbeadó képviselője alźlírásáva| igazolja a teljesítést.
Felek megállapodnak, hogy Bérlő a jelen szeruođés 18. pontjábarlmeghatározott
munkfü szźrriáva| ígazo|t ellenértékét jogosult a havi béľleti díj legfeljebb

7



50 %-áígbeszźĺnitani. Fęlek megállapodnak továbbá, hogy a felújítási munkfü
ktĺltségeinek bérleti díjba t<ĺľténő beszźlmításának részletes szabáIyairő| a
felúj ítás megkezdés ét me gelőzően kiilön me gál lapodást kötnek.
Felek megállapodnak, hogy Béľbeadó a felújítási munkák számIt.ľal igazolt,
azonban pénzügyileg nem reĺđezett ellenértékét Bér1ő részére egyosszegben, a
bérleti szerződés megszúnésekor megfizeti, amemyiben a bérleti jogviszoný a
j e|eĺ szet ző đés 2 6 . p ontj áb an fo glaltak alapj źn felm ondj a.

Felek rrregállapodtrak, lrogy a jelelr Béľleti szeľződés 1.b.) pontjábarr foglalt
ingatlan tekintetében a tulajdonost terhelő pótlási és cseľe kiltelezettségek
tekintetében a Bérlőnek a tulajdonost kell előzetesen megkeresni. A Bérlő
tudomásul veszi, hogy a felújítási munkák tekintetében a Ptk. haszonéIvezetí
jogľa vonatkozó szabáIyaí irányadók, ennek megfelelően rendkívĹili javítások és
helyteźiIítások költségei béľbeszámitás ttngyát nem képezi. A javítási munkák
tekintetébęn minden esetben sztfüséges az épüIet tulajdonosával torténő
egyeztetés.

b.n.) hozzájaÍUl a bérleti szerződés f2. pontjźnak kiegészitéséhez a következők
szerint: Bérlő jogosult az épu\et homlokzatán sajźú. cég!áb|áját e|heIyezni, illetve
a Bér1ő által megnyeľt és sikeľesen megvalósu|t pá|yźnataiban e|oírt koblező
nyilváno ss ágot az épület homlokzatán bizto sítani.

b.o.) hozzájáru| a bérleti szerzőđés 25. módosításához a következők szerint: A bérleti
jogviszony az 5. pontbanmeghatározotr.kezdeti időponttóIhatáĺozott ideig tart,
a felek ań. csak egyezó akaruttal szüntethetik meg, kivéve az alźlbbi, valamint
jogszabá|yban meghatározotÍ eseteket. Béľlő tudomásul veszi, amernyiben a
bérleti jogviszony |ejárta előtt kéri a bérleti jogviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetését, úgy azt legkésőbb decembeľ 31-ig kell a bérbeadó felé
jeIeznie, és a tanév végéig tartő ídőszakĺa eső béľleti díjat kĺiteles a Béľbeađó
tészére megfi zetni, valamint bervhźnásainak megtéľítésére nem j ogosult.

b.p.) nem j áĺulhozzá a béľleti szerződés26. pontjźnak módosításához, tĺĺrléséhez.

b.r.) hozzájar,J| a bérleti szerződés27. pontjtnak következőkszennti kiegészítéséhez:

A Bér1ő a bérleti szerzőđéstjogosult rendes felmondással megszúntetni a jelen
bérleti szerződés 25. pontjában foglaltaknak megfelelően abban az esetben,ha a
jelen Bérletí szeruódés 1.b.) pontjában foglalt ingat|arua fennálló haszonélvezęti
jog megszűnik.

b.s.) nem járu|hozzáa bérleti szerzőđés28-29. pontjainak módosításához,tijrléséhez.

3.) a.) a pályźaat második helyezettjének a Baptista SzeľetetszolgáIatEgyházi Jogi Személyt
nyíIvánítja.

b.) nem jźlrul hozzá az épi|et źtaIa|<ítástůloz. A béľlő érdekében felmerülő felújítási
ktiltségek, illetve az 1993. évi LXXVIII. tV. (Lakástĺlrvény) 13. $ (1) bekezdésében
foglalt bérbeadói kötelezettségen tuli, valamint a bérbeadói kötelezęttség körébe
tartoző, de nem műszaki indokok a|apjtn felmerĹilő kĺlltségeket nem téľíti meg.

4.) fe|hata|mazza a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy bruttó 100 millió Ft
érté|<határígabérbeszámítássalkapcsolatosdöntéstmeghozza.

5.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a haszonélvezetí jogot alapítő szerződést mutassa be a nyeľtes
aiĺínlattevőnek.



Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatláľidő: l. pont: azoltna|

2. pont: azonnal
3. pont: a2. pont szerződés nem teljestilését követően azonnal
4. pont: abétbeszámítási kérelem és koltségvetés benyújtását követően
5. pont: azonnal

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kľt.

4. Y agy on kezeléss el, vá ros ü zemeltetéssel ka pcs olatos előte ľj esztés ek

Napĺľend 4l1.pontja
Javaslat új pź.Jyázat kiírására a Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíráló
Munkacsoport 2013. évi civil szervezetekkel betiiltendő 2 tagsági helyére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ S ZŐToBB s Éc s zÜrcs ÉcBs
HATAROZAT:
|37ĺ20t3. (Iv.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a2013. éwe aTársasháziPźtlyt.zatokatE|bíráIő Munkacsopoľt civil szervezętek áItaI
delegált tagokkal betoltendő 2 tagsági helyére |<1írt páLyazatot jelentkező hitnyźlbarl
eredménýel ennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 17.

2. felkéri a polgármestert, hogy a Tźrsashźni Pá|yázatokat Elbíľáló Munkacsoport még
bettjltetlen két civil szervezetí tagsági helyéľe ismételten pá|yázatí felhívást tegyen
kozzé aJőzsęfváros című újságban és a kerületi honlapon.

Felelős: polgármester
Hattrído: 2013. április 3 0.

A diintés végrehajtálsát végző szewezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztályo Gazdálkodási Iroda



Napirend 4/2. pontja
Javaslat a Jólzsetvźlrosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľiiletek
baszná|atárő| és használatának ľendjéről szĺilĺĺ 24ĺf009. (v.21.)
iinkoľmányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet
alkotására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsrĺoz MINOSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBr.vÁnos rÉpvIspro-rBsľÜrprp fl IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET ĺozsnľvÁnosr oľromĺÁIrľyza.ľ xnľvrsELo _ TESTÜLEľÉľľK
1812013. (IY.24.) oľronvrÁľyz,ł'ľr RENDELETE A ĺózsnľvÁRosl
oľronľĺÁľyzĺ.ľ TULAJDONÁBAN ĺÉvo KoZTERÜr,nľnx
HASZNÁLĺ.ľÁRóĺ, ns rrĺ.szľÁI,,ł.rÁľa.K RE,NDJEnol

A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihĺľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iroda

Napiľend 4l3. pontja
Javaslat a Palotanegyed területén épüIetek és utcaképek helyi védetté
nyilvánítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4áté - polgármester

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z irĺľlĺo s ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
138ĺ2013. (Iv.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéľi a polgĺármestert

1. a Józsefuiíľos helyi építészeti örökségének véđelméről szőLő 52l20|1.(x.19.)
önkormányzati rcnđelet I. sz. mellékletében foglalt helyi védett értékek jegyzékében
szereplő védett épületekkel kapcsolatos ftildhivataIi bejegyzés elindítására, az eI.lhez

sztikséges dokumentumokat, foľmanyomtatványokat és meghatalmazásokat a|áírásáta'
2. a helyi védett épületeken elhelyezendő táblak elkészítése és az éptileteken való

elhelyezése tárgyábarl az AFY Kft-vęl kötött vá||a|kozői szerződés módosításanak
a|áírására. A módosítás a|apján a szerzőďés szerinti keľetösszeg 1.025.000e Ft-ra
módosul.

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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Felelős: polgármester
Hatźriďo: 1. pont tekintetében: 2013.július 30.

2. pont tekintetében: 2013.július 30.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály
Főépítészi Iroda, Pénzügyi Ugyosztály

A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKOľ.q.SHoz MINoSÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ'v,ą.nos rÉpvIspro-ľpsľÜrprp W IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁno sl oľronnĺÁNYZAT xnpvrsn L,ő _ TESTÜLEľÉľnr
19ĺ2013. (Iv.24.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľI RENDELETE ĺózsBľvÁnos HELYI
npÍľnsznľr onorsacÉNnr vÉonĺ-ivrÉnol szoĺo 52tf011.Gx.19.)
oľronnĺÁrwza.rr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégzi: Szeľvezési és Képvĺselői Iroda

Napirend 414. pontja
Javaslat a Palotanegyed tuľisztĺkai időszak a|atti zaiárta|mának
cstikkentéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Egry Attila - alpolgáľmester

Szi|ágyi Demeter - képviselő

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z lĺľlĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
139/2013. (Iv.17.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Palotanegyed turisztikai időszak a|atti zajfuta|ménak cs<jkkentése éľdekében
tźmogatja a céIirányos jarőľszolgáIat megszervezését, és a feladatok ellátásához
2.978,9 e Ft összegben fedezetet biztosít a ||107-0f cím Fejlesztési céltaľtalék EUB
II. elő irĺíny zat terhér e.

2. a Palotanegyedben a turisztikai időszak alatt keletkező többlet hulladék csĺikkentése
érdekében támogatja a soron kíVÍili kézi takaritás megszeruezését, és a feladatok
e||átástůloz 524,0,- e Ft összegben fedezetet biztosít a III07-02 cím Fejlesztési
c,é|tarta|ék EUB II. e|oir ány zat teľhéľe.
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3. a) azI. és 2. pontban foglaltak miattazonkormanyzatkiađás III07-02 cím fejlesztési
céltartalék e|oiráĺyzatLán belül az EU Belvárosa II. - önként vállalt feladat -

e|őirtnyzatarőI3.502,9 e Ft-ot átcsoportosit a I|108-02 cím - önként vállalt feladat -

ťlnanszírozási műkĺjdési kiadásokon beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|óir ány zatára.

b) a Józsefuárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt - feladat -

bevétel műkĺjdési ťlnanszírozási bevételeken belül az irźnyítő szervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szźmlźn történő jőváírás e|őkźnyzatát 524 e Ft-tal, és a
kiadás személyi juttatás előirźnyzatát 412,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájarulási adó eloirźlnyzatź./- I|I,4 ę Ft-tal céljelleggel megemeli a
Palotanegyedben toľténő kézi takaritás címen.

c) a Kozterület-felügyelet 30101 cím - onként vá|Ia|t feladat - bevétel működési
ťĺĺanszítozási bevételeken belül azirányítő szerví támogatásként folyósított támogatás
fizetésí szám|źn ttjrténő jőváírás e|oírźnyzattLt 2.978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás előíráĺyzatát f.I20,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIźtsi adó e|őirányzatát 572,5 e Ft-tal, a dologi előirźnyzatát 286,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Palotanegyedben töľténő járőrszolgźiat ellátźsa címen.

felkéri a polgármesteľt' hogy a 3. pontban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló rendelet
ktjvetkező módo sításán áI v e gy e fi gyelembe.

felkéri a Jőzsefvźrosi Köĺeľület-felügyelet igazgatőját, hogy ahatźrozat I.,2., pontja
a|apján a Jozsefuárosi onkormányzat, a Rendorség és a KöZterület-feliigyelet között
hatá|yban lévő térfigyelő szolgálat működtetésére kötött megállapodás módosítását
készítse el, valamint felkéľi a polgármestert a Megállapodás módosításĺĺnak aláírźsára.

felkéľi a polgármestert, készíttessen írásbeli tájékoztatőt a turisztikai időszak a|atÍ. a
Palota negyedben mfüĺjđő jźrőrszo|gáIattapasztalataiľól, és teľjessze azt aKépviselő-
testtilet 2013. november havi első ülésére.

I.,2.,3., 4., 5.,6. pont esetén polgármester
5. pont esetén a J őzsefvźnosi Közteriilet-felügye|et igazgatőja
1.,2.,3. pont esetén 2013. április 17.

4. pont esetén a k<iltségvetés következő módosítása
5. pont esetén 2013. április 30.

6. pont esetén a Képviselő-testiilet novemberi ęlső ülése

4.

5.

6.

Felelős:

Hatźriđő.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi UgyosztáIy'

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Jőzsefváľosĺ Közteľület-feliigyelet,
Józsefu áľosi Városüzemeltetési Szolgálat
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Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a fák kezelése e|őirányzat és a
céltaľtalék maľadványösszegeinek a 2013.
felhasználására
(íľásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Kaiser József - képviselő

17IGEN

ktiľnyezetvédelmĺ és fapótlási
évi' ziildfelůiletek niivelése céltĺ

O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

SZUKSEGES

TARTóZKoDÁsSAL
L3

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ lr,ĺnĺo sÍľBTT SZóTog g sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
140t2013. (rV.17.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. felkéri a lőzsefvárosi Vĺĺľosüzemeltetési SzoIgáIat igazgatőját, hogy gondoskodjon a
kiszaradt, elpuszťult fak pótlásĺĺról valamint a Harminckettesek terének cserje pótlásáról,
keľítés felújításáľól cjsszesen 2,080,9 e Ft ĺisszegben.

2. a hatátozat I. pontjában foglaltak fedezeteként az onkormanyzat a 20|2. évi szabad
pénzmaĺaďvźnyatjelĺili ľneg. A költségvetési fedezetet a Jőzsefváĺosi Városüzemeltetési
Szolgálat költségvetésében biztosítj a.

3. a hatźlrozatbarl foglaltakat a 2012. évi pénzmarađvány elszámolásáná| és a 2013. évi
koltségvetésről szóló rendelet módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: 2.-3. pont esetén a polgaľmester
1 . pont esetén a J őzsefv źtrosi VárosĹizemeltetési Szolgálat igazgatőja

Hatfuidő: 1. pont esetén 2013. május 01.
3. pont esetén a költségvetés ktivetkező módosíüísa.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzĺĺgyi Ügyosztály, Jĺizsefuárosi
Váľosiizemeltetési Szolgálat

Napirend 4ĺ6. pontja

. 
tervezéséhez szůikséges fedezetbiztgsítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.źńé - polgármester

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KEPVISELÓ
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z urľĺo s ÍľpTT SZóTo g e sÉc
HATAROZAT:
1,4112013. (rV.17.) 17IGEN ONEM O



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Kisfalu Kft. javaslata alapján az a|ábbiakban felsorolt önkormányzati tv|ajdonban álló
út és járda felújítások előkészítéséhez az engeđéIyezési és kiviteli terveinek elkészítéséľe
(hatósági eljáľási díjjal együtt) bruttó |2,280 e Ft-ot biĺosít az onkormányzat l1107-01
cím műkĺjdési cél és általános taľtalék _ üdülőhelyi feladatok ttlrnogatása központosított
á||amitámogatáslemondására-céItarta|ékelőirányzatterhére.

Utak és járdźlk:

l. Práter utca (640 méter, Nagytemplom-Illés utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt

aszfalt burkolattal),

2. Golgota utca és tér (470 méter, Bláthy ottó u.-orczy lltbenzinkút bekĺjtó szakasz,
j elenleg nagykockakő burkolattal),

3. Nap utca (539 méter, József kľt.-Leonardo da Vinci utca közötti szakasz,jelenleg
hengerelt aszfalt burkolattal),

a. Apáthy István utca (203 méteľ, Balassa-Bókay János utca közötti szakasz, vegyes

buľkolattal),

5. Hock Jĺínos utca (150 méter, Hoľváth Mihály téľ-Nap utca közötti szakasz,jelenleg
hengerelt aszfalt burkol attal),

6. Sárkány utca (I7I méteľ, Diószeghy u.-orczy út közotti szakasz,jelenleg hengeľelt

aszfalt burkolattal),

7. Delej utca (I29 méter, Golgota-Vajda Péter utca kĺjzötti szakasz,jelenleg
nagykockakő burkolattal),

8. Bláthy ottó utca (155 méter, Golgota-Vajda Péter utca közöttí szakasz,jelenleg

nagykockakő buľkolattal),

9. Alföldi utca (333 méter, Népszínház u.-Fiumei út közötti szakasz,jelenleg
nagykockakő burkolattal),

10. Tolnai Lajos utca (386 méter, Népszínhaz-József utca közötti szakasz,jelenleg
hengeľelt aszfa|t burkolattal),

1 1. Puskin utca (305 méter, Bródy Sándor u. -Rákóczi út kozĺjtti szakasz,jelenleg
hengerelt aszfalt burkol attal),

12. Trefort utca (115 méteľ, Puskin-Szentkirályi utca közcitti szakasz,jelenleg hengerelt

aszfa|t buľkolattal),

13. Stľázsa koz (I35 méter, Stróbl A.-Hős utca ktjzĺjtti szakasz,jelenleg hengerelt aszfa|t

burkolattal),
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|4. Szźĺzađos út (170 méter, Ciprus-Sport utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt aszfa|t

burkolattal),

15. Kőľis utca (233 méter, Diószeghy-Illés utca k<jz<jtti szakasz,jelenleg hengerelt aszfa|t

burkolattal),

16. Tisztes utca (66 méteľ, osztály-Törökbecse utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt

aszfalt burkolattal),

17.Yay ĺdamutca (108 méter,II. Janos Pá|pápatér-Népszínhźnu.kozottiszakasz,
j elenleg nagykockakő burkolattal),

1 8 . Mária vtca (92 méteľ, Lőrinc pap tér-Baľoss utca közötti szakasz,j elenleg hengerelt

aszfalt buľkolattal),

19. otpacsirtaltca, csak jaľda (93 méter Reviczky u.-Múzeum krt. közotti szakasz,
kiskockakő burkolat),

20,Bőkay János úca(402 méteľ, Práter u._Üll0i út közötti szakasz,jelenleg nagykockakő
burkolattal),

21. Asńa|os Sándoľ utca (1115 méter, Kerepesi-Salgőtarjáni út k<jzötti szakasz,jelenleg
hengerelt aszfa|t buľko lattal),

22. Tömő utca (3l6 méter, Leonardo da Vinci-Balassa utca kĺjztjtti szakasz,jelenleg
nagyko ckakő burkolattal).

2. felkéri a Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot az 1. pont szeľinti tervezési
szolgá|tatás megľendeléséhez sziikséges hiľdetmény nélkiili targyalásos kozbeszęrzési
elj ĺĺľás lefolytatására.

3. az 1. pont szerinti útfelújítások e|okészítéséhez sziikséges bonyolítási feladatok
ellźtźsáva| a Kisfalu Kft-t bízza meg' a megbízási díj ĺisszege 450.000,- Ft + Áfa,
melynek feđezetére a működési cél és általános tartalék - iidülőhelyi feladatok
támogatźsakĺizpontosított állami tźmogatás Iemondásaľa_ céItartalék előirányzatot jelöli
meg.

4. az I. és 4. pontban foglaltak érdekében az onkormányzat 11107-01 cím mfüödési cél és
á|talános tartalék _ üdülőhelyi feladatok támogatása kĺizpontosított á||ani tźmlogatás
lemondása - céLtartalék előírtnyzatźhő| 4.95I,5 e Ft-ot záto|, a 11602 cím Bezerédi u. 3-
5. szám alatti helyiség felújítás _ ĺinként vá|LaIt feladat - e|őirźnyzatáről' 1.900,0 e Ft-ot, a
11602 cím dologi eIőirźnyzatźn belül a szabványos méľőhelyek kialakítasa
eloirźnyzatából 6.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím felhalmozási e|őírźnyzatźn beIuI az
önkormányzati épi|etek akadálymentesítése _ köteIező feladat- eloirźnyzatélbő| záro|ás
feloldásával egyiitt 4.95I,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1160I cím felújítási előirźnyzatára.

5. a 4. pont alapján felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy jóváhagyás cé|jábőI a
megbízási szęrzođést terjessze elő a Vaĺosgazdtikođási és Pénzügyi Bizottság eIé.

6. felkéri polgármesteľt' hogy ahatźtrozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetés kcivetkező
módosításánál vegye figyelembe.



7. ahatározat 1. és 3. pontja a|apjan felkéľi a polgáľmesteľt a 2013. évi onkorményzati
Kozbeszerzési Terv módosítására, aIźlírásétra és a honlapon tĺĺrténő megjelentetéséľe.

Felelĺĺs: I.,2.,4,,6',7. pont esetén a polgármesteľ,
3. pont esetén aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
5. pont esetén a Kisfalu Kft. tigyvezetője

Határidő: |.,2.,4. pont esetén 20|3. április 17.

3., 5. pont esetćn a kcizbcszctzć,si cLjźrtls mcgindítása a Vĺírosgazdálkođási ćs
Pérľ'ngyi Bizottság 2013. április havi ľendkívüli ülése
6. pont esetén az onkormtnyzatköltségvetésének soron következő módosítása
7. poĺt esetén f0|3. źrytilis22.

A d tintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység : Kisfalu I(Ít., P énzü gyi Ügyo sztáty

5. Hu m á n szolgá|tatássa l ka p cs ola tos előte ľj esztés ek

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány páiyázaton valrő

r észĺĺ éte|ének tá m o ga tás ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERŰ szóľÖgľsÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
|,42t2013. (IV.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy diint, hogy

1. támogaÍja a Kapocs Ifiúsági onsegítő SzolgáIat Alapítvany (székhely: 1146 Budapest,
Zichy M. u. I4.) ńszvételét a TAMoP-5.5.4-|3|I ,,Lakőki'zosségi pľogĺamok,
kezdeményezések tttmogatásď' című pźtlyźzaton - mely magvalósulási helyszínę a
VIII. kerület Szigony-Baross- Práteľ -Illés utcák áIta|hatáľolt lakótelep - azza|, hogy a
progľamokľa és a beruházásokhoz szfüséges foľrásokhoz anyagi támogatást nem
nyújt,

2. felkéri a polgĺáľmestert az előteqesńés 2. sz. mellékletét képező egyĹittmfüödési
me gáll ap o d ás aláít ásáĺ a.

Felelős : polgiíľmester
Hatátidó: 1. pont esetében: 2013. április 17.

2. pont esetében: 2013. április 19.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
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Napirend 512. pontja
Javaslat ktizművelődési megállapodás megkiitésére il Giusto-Kamara
Művészeti Kiizhasznú Nonpľofit Kft-vel
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpol gármester

SZAV AZÄSNAL JELEN VAN 17 rÉpvtsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGY S ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
143t20I3. (Iv.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hatáĺozat|an időre, az onkormányzat pénzügyi kĺjtelezettségváLlalás nélkiil
közmúvelődési megállapodást köt a Giusto-Kamara Kozhasznű Művészeti Kozhasznu
Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1086 Budapest, Koszorú u. 23. |.l9.; ađőszélrrl:
24109 440-2-42.; képviseli : Litván Erika).

2. felkéri a polgáľmesteľt az előterjeszés mellékletét képező közművelődési
me gállapo d ás a|áir ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő:1. pont esetében: 2013. április 17.

2. pont esetében: 2013. április 30.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

6. Egyéb előterjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javas lat közb eszerzési elj á rás okb an elj áľó Bíľáló Buottság tagsár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l4áté - polgármesteľ

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHI ZAT ALHI Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
144t20Í3. (IV.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. 2013. április 18. napjátó| 2013. december 3|-ig akozbeszerzési eljárásokban eljáró 7 fős
Bírźt|ő Bizottságba _ dr. Sánta Zsőfia lemondása miatt _ dr. Cifra Gabriellát vźiasńjameg.
Díjazása:
- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/főlhó+járulék
- bírá|at esetén 120.000'- Ft/főlhó+iarulék.
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2. az 1. pont alapján felkéri a polgármestęrt az előterjesĺés mellékletétképezo a megbízási
szerzőđés aláítására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. április 18.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: HumánszotgáItatási Ügyosztály

Képviselői kérdések:

Dľ. Révész ľ{'árta
Köszĺjnĺjm szépen a szőt. Ennek az e\őterjesztésnek a kapcsán szeretnék két dolgot
megkérdezni. Ha jól emlékszęm) egyszer feljelentettünk ismeretlen tetteseket, vagy nem
tudom kiket, akík az Orczy úti fakat megcsonkolták és tcjnkĺe tették. Ha erľe _ rlem az
előteľjesztés kapcsán, az e|oteqesztésben erľől nincs sző _ de szeretném, hogyha erĺe váIaszt
lęhetne kapni.
A másik, hogy most megint k<jzeledik a Föld napja, és ennek kapcsĺĺn kérdezném, hogy elmúlt
évben, amikoľ a Fĺild napjarl nagy vehemenciával és lelkesedéssel tiltetttik a ftlkat teljes
tapaszta|atlanságunkkal és jóindulatunkkal, akkor _ azt gondolom - a flĺknak egy része ezt
megsínylette. Azért érdekelne a tapaszta|at' hogy hźny fa élte túl a közľeműkĺjdéstinket, és
hogyan tudtuk ezeket pótolni, vagy hogy sikerült ezt rendbe hozni, és a tapasztalatokat is
nyilván leszűľjük majd ezek után, hogy még több olyan szakember segítségét kell kémi az
ilyen taľsadalmi onkéntes munkfü soľán, akik a hatékonyságot tudjfü növelni. Köszönĺjm.

Dľ. Dénes Margit
Kérdés aĺégyzeten. Haľom testületi tiléssel ezelott kéľdeztem valamit, miért nem kaptamrźl
váIasń., és mikor fogok váIasztkapni? Kĺjszönöm.

Egry Attila
Aztkérdezném a Képviselő Asszonýól, pontosan mi volt a kéľdésnek atémája?

Dľ. Dénes Margit
Ugy látszik még a feleđés homálya is elvitte. A kérđés az volt, hogy a volt kenyérgyáĺ helyén
egy paľkolót alakítottak ki, ami először nagyon-nagyon đzsilvás volt, most egy pici része
elfogadható, de a köľnyezete katasńrofźtlis. Ki adatará az engedéIyt, meg van-ę az engeđé|y,

milyen lépéseket sztndékozik tenni a Hivatal, hogy ott rcnđezzék a köriilményeket?

Egry Attila
A kérdésľe 4łIjegyző Asszony váIaszoI.

Dľ. Mészár Erika
Köszĺjnöm a szőt Eln<jk Úľ. Igen, foglalkozott természetesen a Hivatal Képviselő Asszony
kérdésével. A Hatósági LJgyosńáLy meg is vizsgálta és le is írta, hogy milyen feltételekkel
adta ki az engedé|yt az aďott paľkoló tekintetében. Viszont szerettem volna aváLaszađźsba a
Főépítészi Irodát is, hogy a településképi eljałások szempondából hogyan tudunk majd
továbblépni, hogy ne csak hatósági oldalról közelítsfü meg ezt a kérdést. Hiszen hatósági
oldalról nem tud mást tenni a Hivatal jegyzője, mint kiadni, viszont településképi eljaľásokkal
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most lehet, hogy tuđjuk egy picit szabáIyozni. Mindenképpen Képviselő Asszonynak teljes
ktjrű választ szeretnénk ađni. ezért csúszik.

Egry Attila
Pintéľ Attila képviselő ,Ĺué a sző.

Pintér Attĺla
Kösz<inöm szépen a szót. Én is a képviselői kérdéseim utálr kéľdeznék. Múlt testÍlleti ülésen
feltettem több kérdést. Ezekľe készülnek a váIaszok? Tudom, hogy holnap telik le a 15 nap'
de hogy akkor meg fogom kapni időben? Köszĺjnöm szépen.

Egľy Attila
Vöľös Tamás képviselő ,fué asző.

Viiriis Tamás
Köszönöm szépen aszőt. Hasonló lenne a kéľdésem, mint Pintér Képviselőtaľsamnak. Nekem
is volt egy kérdésem két héttel eze|őtt. Holnap jfu Ie a hatĺíľideje. Ezt szerettem volna azimént
is tudakolni, hogy akkoľ kapok rá,váIaszt, ugye ezekben az útburkolati kérdésekben?

Egry Attila
A jó hír Vörĺjs képviselő ilt számára, hogy megítélésben ęgy tekintet alá ęsik az ellenzéki és

koľmányoldali képviselő. Ugyan úgy meg fogja kapni, ugyan annyi idő alatt aváIasń..
Dudás Istvánné képviselő asszony.

Dudás Istvánné
Ktjszönöm szépen Elnök Ú.. É'' ktjszĺjnettel vettem a váIaszt a feltett kérdésemľę, de nem
merném kozzé tenni. Aľról volt szó, hogy miéĺt járatjtk a buszokat minden alkalommal, egész
nap a 99-es buszmegállőjában. Nem a Hivatalnak ahilbája, annak ahibźlja, aki erľe nektink
váIaszo\t, hogy nem męrik leállítani a buszokat, meľt utána nem tudják elindítaní. Szőval ezt
egy kétgyerekes anyukának, aki naponta ott tologatja el a babakocsit, és megy el a gyerekével,
hát nem szívesen tenném kozzé. Avá|aszt kösz<jnöm szépen, de nem igazán tudom jó szíwel
elfogadni. Szóval ez ÍLem váIasz a kérdésemĺe. Irják, hogy majd ha egyszer a 4.es Metro
megéptil, akkoľ áthelyezik a II. János Pá| papa térre ezt a buszmegállót. Akkor jelzem az
ottani Képviselő Umak, va|őszinu, hogy a kérdés onnaÍr fog jĺinni. Ez nem megoldás, ez nęm
lehet megolđás egy világvarosban. De valami feľtelem, hogy tényleg, hogy mi van a
Népszínhaz utcának az e|ején. Nem Iehet elmenni mellettük, valami kétségbe ejtő. A vá|aszt
tisztelettel köszĺinom. de nem szívesen tenném kozzé.

Egry Attila
Komássy Akos képviselő uré asző.

Komássy Ákos
Egytészt egy apró helyesbítést tennék a múltkori megfogalmazásommal kapcsolatban. T<jbb

kÍitika ért a testületi ülés után is, hogy nem foga|maztarn elég alaposan. Köszöncim szépen,
Jegyző Asszony vźt|aszttt megkaptam ápľilis 4-én, az azt mege|ózően feltett kérdésemĺę
vonatkozóan. A kéľdés aKálváriatéren éiIő kettős keresztre vonatkozott. Teľmészetęsen nem
a kettős kereszffel van bármifele kifogásom, hanem azzal, hogy egy politikai szervezet źita|
felállított, és ma máľ illegálisan ott á11ó objektum az medđig kell, hogy egy ilyen mulasztásos
törvényséľtéssel elviselés taľgya legyen. A tájékoztatóban azt a lefuást kaptam, hogy április

r.9



I}-ig kapott aZ illetékes tigyosztálýól az emlékművel felállító, a ktjzterület eľedeti
áIIap otttnak he lyľe ál l ítására hatáľi dőt. Mi a hely zet?

Egry Attila
AIj e gy ző Asszony v á,|aszo|.

Dľ. Mészár Erika
I(öszönörrr a szőtDlnök Úľ! Ahogy I(épviselő Úr is elmondta,Lg.ígkapott hataľidőt.

Ęgry,łttĺa
Aprilis 12.

Dľ. Mészáľ Eľika
Kösz<jnöm szépen. Ebben az esetben a Tisztelt Képviselő-testiilet most fogadta eI az iý
közterületről sző|ő rendeletét, amelyben a jogellenes kĺjztertiletfoglalásnak a részletes
szabáIyaít tartalmazza. Ennek megfelelően fog eljárni a polgáľmester, hiszen polgármesteri
hatáskĺjr. Köszcjnöm.

Budapest, 2OI3.apľilis /9

Rimán Edina sk.
jegyző

A jegyzőkonyvi kivonatot készítette:

Szervezési és.Képviselői lrodavezeto
i ^l Iin ll ll I

t:-r o(Ptri
Viđákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői lroda - ugyintéző

'ŚžU6,,qŁ ufuu'E
YatgaZsaĺętt
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintéző

Dľ. Kocsis Múté sk.
polgármester

20


