
JEGYZoKoľrrvr KIVoNAT

Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet 2ll3.június 19-én ĺ.5.00
órakor a Jőzsefvárosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300.as targyalőjábarl

megtaľtott 11. ľendes üléséľől

SZAVAZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZóTÖBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
f38ĺ20Í3. (vI.19.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dclnt, hogy indokoltnak látja a stirgősség okát a stiľgősségi
indítványként b eterj e s ńett a|ábbi előterj e szté sné l :

4t3. Javaslat a Golgota tóri Szent István-i kettős keľeszt megvalósításához

módosításáľa
(írásbeli e|óÍerjesńés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR c.ZATHc.ZAT ALHIZ EGYSZERŰ S ZóToBB sÉc szÜrs Écp s
HATÁROZAT:
239ĺ201'3. (vI.19.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet az alábbí napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslatľezsicstikkentésrőlszólónyilatkozatelfogadásáľa
(íľásbelí előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslatintézményvezetőipáůyázatokvéleményezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester



3. G azďál lko d á s to G azdasági Tá rsa s á go kat érintő el ő teľj esztés ek

1. Javaslat a 1512005. (IV.20.) számű, az onkorm ányzat tulajdonában állĺĺ
nem lakás céljáľa szolgáIó helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló
tinkormányzati rendelet hatályon kíviil helyezéséľe és új rendelet alkotására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a 1'6/2005.(Iv.20.) számű,az Onkoľmányzattulajdonában álló
lakások elidegenítésének feltételeiről szĺĺlrí tinkoľmányzati rendelet hatáIyon
kívül helyezéséľe és űj ľendelet alkotására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté - polgármester

3. A2013. áprĺlis 15. napjára kiírt ,,KsZ-IIl2013 típusú'' béľlakás pź.Jyázat
eredményének megállapítása
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

4. Javaslat a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlan
hasznosítására, a 165ĺ20Í3. (v.08.) számű határozat 3. pontjának
kiegészítésére
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja

5. Javaslat az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez

kapcsoIódó infrastruktuľális beľuházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályaiľól szólĺó ....ĺf0L3. (....) iinkormányzati rendelet alapján kiírandó
pá|yázati felhívásľa
(ĺ'ĺ'b.lĺ előterjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }láté - polgármesteľ

6. Javaslat a1712005. (Iv.20.) számű tinkormányzatirendelet hatályon kívüI
helyezéséľe és új ľendelet alkotására, valamĺnt a224ĺ2012. (vII.05.) számú
képvis elő.testületi határ ozat visszavonás á ra és űj határ ozat elfo gadás ára
című előteľjesztés újra táľgya|ására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesńő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Y agy on kezeléss el, vá ľos ü zeme|tetéss e l ka p cs ola tos előte ľj esztés ek

1. Javaslat az új Teleki téľi piacon kiitendő végleges béľleti szeľződések
megkötéséhez szĺikséges intézkedések megtételéľe
(írásbeIi előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ4:áté - polgármester



) Javaslat a Budapest VIII.' Sárkány u. 5. szám a|atti telekingatlan
hasznosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
Javaslat a Golgota téri Szent István.i kettős kereszt megvalósításáthoz
szĺikséges fedezet biztosítására és a Mihály és Táľsa Bt-vel kiitiitt szerződés
mĺódosítására
(írásbeli előterj esĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

4IGEN

3.

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat alpolgármesteri keľet terhéľe ttirténő tátmogatások elbírálására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Egľy Attila - alpolgármester

Tájékoztatők

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľől
(íľásbeli tájékońatő)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyzó

1. Elsődlegesen tárgy a|andó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
1. Javaslatľezsicstikkentésľőlszólĺi nyilatkozatelfogadására

(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlsBl.o
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
240t2013. (Vr.19.) 13 NEM T TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úg,, dan, hogl nem fogadja el Szili Balázs kovetkező módosító
indínányát:
,,A határozati javaslatba 2. pontként kerüĺjon be, hogy a Képviselő-testüIet dont a
józsefváľosi lakb,źrek ]0 %-os csökkentĺźséről és felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az ezzel
kapcsolatos rendelet módosításdról előterjesztłźst készítsen a szeptembeľi testületi ülésre' A
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határozati javaslatba 3. pontként kerüIjon be, hogl az óvodai, bölcsődei díjakat a Képviselő-
testület ]0 %-kaĺ csokkentse és kérje fel a Humánszolgáltatási ÜgłosztáIyt, hogy az ezzel
kapcsolatos előteľjesztést a szeptemberi testületi ülésre dolgozza ki.',

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ SZóTÖB B s Éc s zÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
241t2013. (Vr.19.) 4 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja az I. sz. mellékletében található nyi|atkozatot és felhata|mazza a polgármestert
annak közzétételére, valamint a józsefuaľosi lakosok tészére tĺjrténő kozvetlen
eljuttatásľa.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2013.július 15.

A241ĺ2013. (vI.19.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tarta|mazza.

A dö ntés v égr ehajtását v égző szerv ezeti e gys é g: P olgáľmesteľi Kab inet

2. Zárt íilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 211,. pontja
1. Javaslat intézményvezetőipáiyázatokvéleményezésére

(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgáľmester

ýZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHI Z EGY S ZERŰ S ZóToB B sÉc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
242120Í3. (vI.19.)

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény
q3. $ (4) h) pontja szerinti iĺtézméĺyműködtetői véleményezésí jogáva| élve a Defü Diak
Altalános Iskola és a Józsefuaĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és

Általaoos Iskola igazgatői álláshetyére 2013. ápľilis 30. napján klirt pá|yazatok eredményes
elbírá|ásźńttmogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'3.junius 1 9.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

13IGEN

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



3. G azdźl I ko d á st, Gazdasági Tá rs a sá go ka t érintő előte rj esztések

Napirend 3/1. pontja
1. Javaslat a15ĺ2005. (IV.20.) számú, az Onkormányzattulajdonában álló

nem lakás céljáľa szolgálĺi helyÍségek elidegenítésének feltételeiľől szóIó
tinkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséľe és új ľendelet alkotására
(íľäsbeli elöterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁsHoz ľĺnĺo sÍľBTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-rpsľÜrpľn, Ű IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VilI.
KERÜLET ĺozsnľvÁnosĺ oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvĺspLo _TESTtjLEľnľnx
32ĺ20|3. (VII.15.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETET AZ oľxonľrÁľyzĺ,ľ
TULAJDOľÁľa.ľ aĺĺo NEM LAKÁS cÉr,ĺÁn.ł. SZOLGÁLó Hnr,rrrSÉGEK
ELIDEGEľÍľEsÉľEK FEI-TÉľnr,nIRor,

A ľendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iľoda

Napiľend 3/2. pontja
2. Javaslat a1612005. (IV.20.) számú, az onkoľmányzat tulajdonában álló

lakások e|idegenítésének feltételeiről szóIĺó iinkoľmányzati ľendelet hatályon
kívül helyezéséľe és új rendelet alkotásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsuoz vĺnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsppvÁnos rÉpvlspl-o-ľpsľÜrpľp 17 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BtJDAPEsr ľŐvÁnos vlil.
KERt]LET JóZSEFVÁnosl oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsaL,ő _TESTt]LETENEK
33t2013. (uI.15.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT AZ oľxonľĺÁľyzĺ.r
TULAJDOľÁľĺ,ľ ĺrĺo LAKÁsoK ELIDEGEľÍľnsÉnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Iľodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetés ét végziz Szervezési és Képviselői Iľoda



Napiľend 3/3. pontja
3. A 2013. ápľilis 15. napjára kiíľt ,,KSZ-IIĺ2013 típusú'' bérlakás pá|yázat

eľedményének megállapítása
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
(Kaiser József képviselő bejelenti' hogy érintettség címén nem kíván részt venni a

szavazźsban.)
A HATAR)ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ SZŐToBBsÉc szÜrSÉGES
HaľÁRoz,łľ:
243ĺ20|3.(vI.19.) 12IGEN 0 NEM 4 TARTOZKoDÁSSAL

4.) aKSZ-II|}}I3.,,típusú pźtIyázaton meghirdetett Budapest VIII.' József kľt. 48. II.
emelet 12. szám alatti lakásľa benffitottptiyázatok nyertese:

Kaiser József Lajos (11 pont)

A sorrendben következó pźiyáző:

Muzsayné Diószeghy Andrea (10 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határiđő 2)I3.július 1 5.

A diĺntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATAR o Z AT HoZ AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
24412013. (vI.19.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

1.) a,,KSZ-IIl201r3.,,típusÍlpáIyazaton meghirdetett Budapest vIII.o Magdolna u. 12. II.
emelet 38. sziím alatti lakásľa benyújtottpáIyázatok nyeľtese:

Csonka Imĺéné (8 pont)

A sorrendben követkęző pá|yźző:

Miksy Erika) (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hattlrido : 2013. július 1 5.



2.) a KSZ-II|}}I3. ,,típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII.' Dankó u. 16. II.
emelet 3. száĺn alatti lakásľa benyújtottpźiyźnatok nyeľtese:

Horváth Gézźné (7 pont)

Nincs sorrendben következő páIy aző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatźlridő : 2013' július 1 5.

3.) aKSZ-II/20|3.,,típusú páIyázaton meghirdetett Budapest VIII.' Tiimő u.23lA.II.
emelet 36. szám alatti lakásra benyújtottpáIyázatok nyeľtese:

Bozsur Lajos Jánosné (9 pont)

A sorľendben következó páLyáző:

Miksy Erika (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźtridő: 2013. július 1 5.

5.) felkéľi a Kisfalu Kft.-t, hogy a I.),2.) 3.)' 4.) pontban meghatáĺozott lakásokĺa
vonatkozóan a nyertes pá|yázőkkal, illetve a nyeľtes visszalépése,vagy kiesése esetén
a sorrendben kĺjvetkezo páIyaző|<kal a bérleti szetzodést kösse meg. A ptiyźnatrakĺírt
lakásokľa kötött bérleti szetződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti
szetződés megkötésétő| számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2013.július 3 1.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 3ĺ4. pontja
4, Javaslat a Budapest VIil., Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telekingatlan

hasznosításárao a 165120Í3. (v.08.) számű batározat 3. pontjának
kiegészítésére
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu K-ft. ügyvezető igazgatőja

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERU SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
245ĺ20Í3. (vI.19.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a |6512013. (V. 08.) szémű hatźtrozatźnak 3. pontját
módosítj a az a|ábbiak szeľint :



3.) eltéľ a 22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testiileti határozat II. fejezet 8. c)
pontjában meghatározott béľleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9.

szám alatti telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
valamint a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat fr,iajdoĺában áI|ő gazđasági taľsaságok
munkataľsai tészére' 1.500,- Ft + Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013.június 28.

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 3/5. pontja
5. Javaslat 

^z 
Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez

kapcsolĺidó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabáůyairĺól szĺólĺó ....120|3. (....) iinkormányzati rendelet alapján kiírandó
páůyánati felhĺvásľa
(íľásbeli előterj esĺé s, P oT|<ÉzBE S ÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté. polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľBTT SZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
24612013. (Vr.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 40Il20I0 (X. 20.) szźtmtképviselő-testiileti határozat
a) 1. pontját úgy módosítja, hogy a 2 jőzsefvarosi civil szervezętí tag helyett 1

józsefuaľosi civil szervezetĺ tagot jelöl ki a Társashźzi PalytnatokaÍ. Elbíráló
Munkacsoportba,

b) 3. pontját úgy módosítja,hogy a nem civil szervezettel betĺjlt<itt tagok száma 6 fo.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.június 1 9.

2. ahatározat 1.b) pontja a|apjźn aTársashźziPźllyázatokat Elbíľáló Munkacsopoľtba új

tagnak kijelöli Szllágyí Demeteľ képviselőt.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2013.június 1 9.

3. felkéri a Polgĺíľmestert, hogy gondoskodjon a II705 címen rendelkezésre álló, 70
millió foľint összegű, a lakóépületek energiatakarékos felújítása, korszeľĺisítése taľgyti
pá|yźuati felhívás elkészítéséről és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a Képviselő-testiilet 2013.július havi ľendes ülése

16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



A dtintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és tjzemeltetési
UgyosztáIy Gazdálkodási Iľoda.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlsBrŐ
A RENDELETALKOľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEF.vÁno sl oľxonľĺÁľyzĺ.ľ rÉpvrsn Lo _ TESTt]LETENEK
34/20Í3. (vI.25.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETET Az oľronnĺÁľĺyza.ľ
ľnvnrnr,EINEK r,łxÁscÉLoKRA ns ^Z 

Eaľ-I<IIEr xapcsor,óoó
INFRÁsTRI]KľunÁr,rs ľnnurrÁzÁsoKRÁ. voľa.ľxozó FELIIAsZľÁI,Ás
szĺ'ľÁr-yĺ,m'ór-

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 3/6. pontja
6. Javaslat a 1712005. (Iv.20.) számú iinkoľmányzati ľendelet hatályon kívĺĺl

helyezésére és új rendelet alkotásáľa, valamint a22412012. (uI.05.) számút
képviselő-testületi hatá'rozat visszavonásáľa és űj batározat elfogadására
című előteľjesztés űjra tárgya|ására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ s zoľo g g s Éc szÜrsÉcBs
H,ą.tÁRoza.ľ:
247t2013. (W.19.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a 22412012. (VII. 05.) számu képviselő-testiileti
hatér o zatot 20 1 3 . j únius 20 . napj áv al vi s szavonj a.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoTo B B sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
f48t2013. (Vr.19.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Buđapest Józsefuaros onkoľmányzattnak (a
továbbiakban: onkormáĺyzat) Képviselő-testiiletę (a továbbiakban: Kt.) az onkormáĺyzat
tulajdonában álló nem lakás céljara szolgá|ő helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek,
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gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáľó1 a következő hatźrozatot (a
továbbiakb an: hatźr o zat) ho zza:

I. FEJEZET
a'rra.raNo S RENDELKEZÉSEK

1. A hatĺĺĺozat rendelkezései a béľbeadórakote|ezóek. A bérleti díj mértékét a bérbeadó és a
bérlő megállapodása hatátozza meg. A hattrozatot2013.junius 20. napjźúől kell alkalmazni,
azza|, hogy a folyamatban lévő, még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell..

2. A hattnozat hatáIya az Önkormányzat tu|ajđonában áIIő minden, bérbeadás tÍján
hasznosított helyiségľe, telekľe, gépkocsi-beáI|&a, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a
HVT teľületen lévo és az onkormányzat költségvetési szervei źita| béľbe adott
béľleményeket.

3 . A hataľo zatot _ az abban meghattrozott kivételekkel _ a meghozatala előtt és ań. kĺjvetően
kötött vagy módosított bérleti szerzódések ęsetén egyartnt alkalmazni kell, ideértve a
hatźrozat meghozata|a utźn ęIbírá|t bérbeadói hozzájćtrultls iránti kérelmeket is. Ennek
megfelelően ahatźĺozat alapjźn kell megállapitani a helyiség bérIeti đíját:
a) új bérleti szerződés esetén,
b) ha a helyiségek bérbeadásának feltételeit szabźl|yoző ľendelet szerint a bérbeadói

hozzźtjarulásának vagy más önkormányzati dĺjntésnek az a feltétele, hogy a bérlő a
béľbeadó által meghat átozott béľleti díj at elfogadj a,

c) hatáĺozat|arl idejű bérletí szeruődés hatáĺozoÍt időrę szóló szeruódésre való módosítására
iľanyuló béľlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen hatátozatbarl szabáIyozott esetekben a hatźnozat a|apján kell kezdeményezni a
b érl eti szeruő désb en r o gzített bérl eti díj me gá1l ap ítását és mó do s ítását.

5.

a)

b)
c)
d)

e)

F o galom me ghatár o zások

Ahatározatalka|mazásábaĺ:
a helyiség bérleti díj a|apja: a helyiség bekoltĺjzhető forgalmi értéke a|apjtnmeghatározott
teljes, egy évre vonatkozó bérleti díj AFA nélktil számított (nettó) összege,
a telek bérleti díj a|apja: a negyed besorolása aIapjánmeghatározott összeg,
gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása a|apjánmeghatttrozott összeg,
az egyéb dologbéľlet bérleti díj alapja: a dologbéľlet funkciója alapján meghatározott
összeg,
forgalmi érték megállapításanak időpontj a:

ea) új béľleti szerződés esetén abérbeadásľól való dĺintés időpontjában éľvényes aktuális
bekciltcjzhető forgalmi érték,

eb) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabáIyoző renđelet szerint a béľbeadói
hozztĺjáruIásának vagy a bérleti jogviszony keľetében más béľbeadói döntésnek az a
feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezze|
kapcsolatos önkormányzati jogĺyl|atkozat kiadásaról való döntés iranti kérelem
el őterj esztésekor érvényes alctuális beköltözhető forgalmi érték,



ec) hatźrozat|an idejű béľleti szerzoďés határozott időre sző|ő szerzőđésre való
módosítására iranyuló bérlői kezdeményezés esetén, az ezzel kapcsolatos
önkormányzati jogĺyl|atkozat kiadásáról való dcjntés iľanti kérelem előterjesztésekor
érvényes bekĺjltözhető forgalmi érték.

Đ aktuális beköltĺjzhető forgalmi éĺék: a helyiség fulajdonjogĺínak bérleti vagy más a
használati joggal nem terhelt _ illetve az ilyeĺ jogokat figyelmen kíviil hagyva _ és
helyiség üres (kitirített) állapotában - illetve ĺiľes (kitiľített) állapotát fe|tételen]e -
megállapított forgalmi éľtéke'
A forgalmi éľték az onkormányzat á|tal megállapított' évente aLďaalizáIt, becsiilt éľték,
amely értéken a helyiségek az onkormányzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén _ amennyiben a bérbeadó a nyi|vántartott foľgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli
meg - soron kíviili értékbecslés elvégzése szĺikséges.
A foľgalmi éľtéket az onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás céI1txa szo|gá|ő

helyiségek eladásának feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghatźnozni.
Az értékbecslés költségeit az onkormányzat, i||efue az á|ta|a a bétbęadással megbízott
vagyonkez e|ó szerv ezet vi seli.

g) rendeltetés.. azahasznźtlaticéI, amelyre abérbeadás történt, vagy amelyre kérik,
h) kereskedelmi alapellátás.. az élelmiszeľaľusítás és az éIelmiszer jellegű vegyes ilzIet,ha a

béľlemény hetvenöt szźna|ékttt' meghaladó hányadát ilyen tevékenység cé|járahaszná|ják,
i) egészségügyi tevékenység: a győgysze1 gyógynövény árusítás, illetve a győgyźszati

segédeszköz kiskereskedelem,,
j) a lakossági kisipari szolgtůtatts: a kízźtrőlag lakossági fogyasztők sztmláĺa l.orténő

szo|gá|tatás,
k) raktfu: az a he|yiség, amely a hatźtrozat 8. pontjában felsorolt tevékenység céljáľa

szo|gźió helyiségen (helyiségcsoporton) kívül található és kizarőlag raktźtrozás cé|jara
alkalmas,

l) telek: felépítménnyel nem rendeLkezo, az ingatlan-nyilvantaľtásba önálló helyrajzí
szźtmmalbejegyzett,korülhataľoltingatlan,

m) gépkocsĹbeálló: telken vagy lakóház udvarán kialakított, kizaróIag gépjármti tźnolásáĺa
alkalmas beálló hely,

n) egyéb dologbérlet: óriásplakát, fa|taszerelt kirakat, neontábla, ręklámtáb|a,
o) a helyiségben végzeĹĺtevékenységet annak a|apjźn kell megállapítani, hogy a helyiséget

milyen célra adtĺĺk bérbę, illefue a helyiségben aZ e|helyezó hatóság, illetve a bérbeadó
milyen tevékenységet engedé|y ezetI,

p) ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti đíj
megállapítźsánáI azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont
szeľinti magasabb bérleti díj megállap ithatő'

q) HVT terület: az onkormtnyzat helyi vaľos-rehabilitációs terĺilet kijelöléséről és a
területen a rehabilitáció megvalósításáról sző|ő 32l200I. (x. 26.) önkoľmányzati
rendeletben meghatározott város-rehabilitációs terület,

Đ ĺlnkoľmanyzati felađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetet: az
egyesülési jogľól, a kozhasznu jogállásról' valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásárőI sző|ő 20||. évi CL)O(V. töľvény hatáIya aLá taĺoző civil szervezet vagy a

lelkiismęreti és vallásszabadság jogátő|, valamint az egyhazak' vallásfelekezetek és vallási
közcisségek jogállásaĺó| 2011. évi CCVI. törvény hatáIya alá tartoző egyház vagy
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzattal kozszolgáItatási
szeruő đéses kapcsolatb aĺ áI|ő szerv ezet,

s) helyiség műszaki állapotanak kategóriái: kiváló (5)' jó (4), közepes (3), rossz (2), ĺagyon
rossz (1), amelynek ľészletes feltételeit a jelen hatźltozatmelléklete taĺta|mazza,
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Đ szociális fe|zárkőnatźst, oktatást, foglalkoztatást végző szervezet: józsefuarosi
bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket foglalkoztatő, Jőzsefváros tęrületén
legalább telephellyel ľendelkez ő gazdaséąi vállalkozás.

6. A béľlemény ťĺzikai, építészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa
e gyeb ekb en az oT ÉK me ghatár o zás ait kel1 ťr gye l emb e venni.

II.FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGe.rra.pÍrÁSÁRA VoNATKozo szĺBALYoK

7. A helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelenhatáĺozat és a Kt. máshatározata
szerint aktua|izá|t bekĺjltözhető forgalmi éľtéke szolgźi. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadásara' versenyeńetés vagy páIyazattÍjan kerül sor, a minimális béľleti dýat a helyiség
,tr.a. neĺ<uli bekoltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatfuozni,
Nyilvĺínos páIyáńatás esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltozhető
foľgalmi érték 80 Yo-ná| kisebb értékben is meghatĺíľozhatő azza|,hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a beköltöńető forgalmi érték 50 oÁ-nźtl. Amennyiben a pá|yźzatbarl a bérbeadás
során végezheto tevékenység nem keľül meghatározásra, tĘy u alap béfleti díj éves méľtéke
a helyiség Afa nélkĹili bekĺllt<jzhető forgalmi értékének a8 Yo-a.

8. a) A helyiségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a
követkęzők szerint v á|to ztathatő :

Bérleti díj a nettó
Bérleménybenvégzetttevékenység foľgalmi éľték

arźnyában:
Italbolt, dohányárusítás, játékteľem, szexshop 25 %
Vendéglátás, ipaľi tevékenység 12%
Elelmiszer kiskeľeskedelem szeszarusítással 10 %

Kereskedęlem (üzlet, internetes kereskedelem) 8 %

Egészségtigyí magźnpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszźas és

fogyasztósza|on 8%
Kĺilcsönző, nyilvános intemet-szolgáItatás 8%
Iroda, bemutatóterem, raktáĺozás utcai Íiildszinti helyiségben 8 %

Szeszmentes vendéglátás 6 %

Kereskedelmi alape||átás (élelmiszer, élelmiszer jellegtĺ vegyes ilzlet)
szeszaľusítás nélkü. 6%
Népi iparmrĺvószeti-, képzőmuvészeti-, kultuľcikk kiskereskedelem, 60Á
kĺinyvárusítás
Raktaĺozás utcai és udvari pinceszinti, udvaĺi füldszinti, emeleti helyiségbeĺ,, 60Á

gaŕtzs, műhely
Közművelődési, oktatási, szociális és spoľt tevékenység' műteľem, kiállító
teľem, múzeum, sziĺtház,pľóba-, torna- és táncterem, klubhelyiség, 6%
Lakossági kisipari szolgá|tatás (pl.: fodrászat, kozmetika, műkörtlmépítés, 6%
vaľroda)
Ruhazati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált termékek és

lábbeli, villamos és híradástechnikai, számítástechnikai, közszfüségleti cikkek 6%

iavítása; |źtszeńszeti és optikai eszkĺjzök javítása; fogtechnika; őra- és
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éks zerj avítás ; mo s ás, v e gýisńítás, texti lfe sté s ;
Trafőház,vízőra-és gtufogadő,valamint WC helyiség 2%
Jelen pontban nem nevesített, szeszarusítást nem l'artalmaző tevékenységi köľök 8 %
esetén
Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hőnapja nem hasznosított nettő 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szoruők érvényesítendok azza|, hogy a béľleti díj
ö nk ormány zati ér ďekbő l l e gfelj ebb 20 % -kal c s ökkenthető .

Üľes, legal ább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítenđók azzal, hogy a béľleti díj
ö nko rmĺĺny zati ér dekbő l l e gfelj ebb 3 0 % -kal c s ökkenthető .

Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettő 25}d Ft alatti helyiség esetén a
feĺrtí szorzók éľvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkoľmźnyzati érdekből
legfelj ebb 5 0 %o -kaI csokkenthető.

b) Telek bérleti díja:
- Palotanegyed, Népszínház negyed', Csarnok negyed és Corvin negyed: nettő 200,-

Ft/m"l|lő,
- Magdolna negyed, orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ftlm"l}rő,
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyeđ, Kerepesđűlő, Századosnegyed: nettő|25,-Ft1mz /rrő'

c) GépkocsĹbeálló bérleti díja: 2013. évben nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt követően 2014'
évtől évente azínf7áció mértékével növelni kell.

d) Egyéb dologbéľlet bérleti díja:
- óriás plakát 2013. évben 17.328,- Ft/hó, majd eń. követően 2014. évtől évente az ínflácíő

mértékével növelni kell,
- fa|raszęrelt kirakat, reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000 ,- Ft/ÍIŕĺhő (min. 1 m,).

9. Ú: bérbeadás esetén a fentiek szerint meghatáĺozott alap bérleti díj méľtékét kell
felajánlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yazat kiírásakor a Veľsenyeztetetl
helyiségbenvégezhető tevékenység meghatározásra keľül, alap bérleti díjként meghatározrĺ.
A je|zett értékek irányadőként funkcioná|nak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyről a
béľlővel megállapodás k<ithető. A bérlő éita| fizetendő bérlęti díj legkisebb méľtékét jelen
határ ozat V. Fej ezete szabáIy ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezonek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több ęItérő időpontban
benýjtott kérelme esetén a legkoľábban benýjtott kéľelem időpontjában irźnyadő sztnnított
béľleti díjat kell részére a későbbiekben is felajanlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérlő a keľületfejlesztési célok ktjztjtt meghatáĺozott
tevékenységet kívĺín a helyiségben folytatni, és hatarozottiđeju, minimum 48 hónapra szóló
bérleti szerződést köt, a ťlzetendő bérleti díj mértéke a hatásköľrel ľende|kező bizottság
döntése a|apján évente növekvő mértékben is meghatĺíľozhatő. A bérleti díj mértéke az első
I2hőnapbana7. és 8. pont a|apjánszámítottbérleti đíj 50 %o-a,amásodik |2hőnapban75%o-
a, majd a 24. hónapot kcjvetően a szźmlított béľleti díj összegéľe emelkedik. Erĺő| a
bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkormányzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága hoz döntést. Az eĺľe vonatkozó
megállapodást a bérleti szerzőđésnek tartalm aznia keI|.
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12' Uj béľbeadásná|, ha olyan utcai bejaľatú pinceszinti, vagy udvaľról megkozelíthető
helyiség kerül béľbeadásta, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevéteLi ajánlat,vagy
érkezett, de hasznositása a 8. pont alapján számított béľleti díjon nem lehetséges, továbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy anná| alacsonyabb kategóľiába besorolt áIlapot6, a
bérleti díj méľtékét a mindenkori közös költség összegén kell megállapítani.

13 Új bérbeadásná|,ha olyan utcai bejaľatú ťoldszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem éľkezett bérbevéte|i ajźnlat, vagy érkezett' de hasznosítása a 8. pont
alapján számitott bérleti díjon nem lehetséges, tovźhbá 3-as vagy allná| alacsonyabb
kategőríába besorolt állapotu, a bérleti díj mértékét a mindenkoľi közös költség összegén kell
megállapítani.

14. A 12. és 13. pontok aIapjźn töľténő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
feliĄittsát saját költségen, továbbá abér|etijogviszony ídotartama alatt és aztkovetően sem
élhet béľbeszĺímítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az
onkormanyzattőI.

15. Új bérbeadás esetén, a12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyibenakérelmező
nyilvános, bźľ:kí számára eIérhető onkormanyzat á|tal indított váIIa|kozői progľamban vett
részt, szé|<helye a Józsefuaľosbarl talá|ható és határozott iđeju, minimum 60 hónapra szóló
béľleti szerződést köt, a fizetendő bérleti díj mértékét az első 24hőnapban a mindenkori kozös
költség I0 %o-ka| növelt éľtékének megfelelő összegben kell meghatáĺozĺi, majd eń. kcivetően
a bérleti díj mértéke a7. és 8. pont a|apján számitott bérleti díjra emelkedik.

16.

a) Amennyiben olyan gazďaságí társaság vagy egyéni váLla|koző részére töľténik a
bérbeadás, amely józsefuaľosi lakosok oktatását, foglalkoztatását, szociális
fe|zźlrkőnatását elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum I2-I9 fő tészére, a
bérleti d4át a 7. és 8. pont alapján szźlmítoÍt bérleti díj ]5 oÁ-án,20 fő felett pedig a 7 . és

8. pont aIapjarĺszźtmítottbérleti díj 65 oÁ-ánke|| megállapítani.
b) A béľleti szerzođésben rögzíteni kell, hogy a béľlő negyedévente köteles a bérbeadó felé

megküldeni az oktatottak, foglalkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a
lakcím-nyilvántaľtón keresztül a Polgármesteľi Hivatal ellenőriz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak számźnak növekedése,
csokkenése miatt változlk, ugy a kedvezmény mértéke az a) pontban foglaltaknak
megfelelően változik a bérleti jogviszony fennállása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szeľinti beszámolási kötelezettségének egymást követő két
alkalommal felszólításra Sem tesz eleget, űgy a kedvezményt elveszti.

III. FEJEZET
A HELYISÉc gÉRLBTI DÍJÁNAK HĺólosÍľÁs'ą.na VoNATKoZó

MEGÁLLAPoDÁS

17. Ha helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabéiyozó önkormtnyzati rendelet szeńnt a
bérbeadói hozztljźru|ásnak vagy más _ a bérlo á|ta| kęzđeményezett - önkormányzati
dĺjntésnek az a feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által igényelt bérleti díjat elfogađja, a
bérbeadó akkor kezdeményezi a bér|ęti szeruődésben (módosításában) rogzített bérleti díj
módosítását,haabéĺlői kéľelem e|oterjesńésekoľ fizetett béľleti díj nem éľi el a 7. illetve a 8.

pont alapj an számitott bérleti díj at.
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18. Ha a jelen pont alkalmazásával megállapított béľleti díj a bérbeadőihozztljárulás vagy más
_ bérlő źtltal kezdeményezeÍt - önkoľmányzati đontésľe tekintette| már koľábban eIérte a 7,
illetve a 8. pont a|apjźn számított béľleti díjat, az újabb bérbeadói hozzájáruláS vagy _ más
bérlő á|ta| kezdeményezett - ĺinkormányzati döntés esetén, a béľbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az i|yen méľtéket elérő bérleti díj csak va|orizácíő iltjźn
kerülemelésre.

19. A béľbeadással megbízott vagyonkezelő szeĺvezet javas|atźra az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága dtjntése a|apjźn a bérbeadói
hozzájźttu|ásra vagy a szerzodés módosításźra _ beleéľtve a bérleti díj felülvizsgálatát is -
irĺínyuló bérlői kérelem esetén, különĺjsen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjak, hogy
a béľleti díj összege nagy terhet ń avźtlla|kozásra, a7-I7. pontban foglalt szabályoktól el
lehet témi, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 oÁ-ka| alacsonyabb ĺisszegű
bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az alábbi
kĺirĺilmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerzőđés szerint ťĺzetenđő béľleti díj összege |ega|ább 15 o/o-ka| megha|adja a 7 '

és 8. alapjan szźlmított béľleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéľtve ań. ís, ha abérló jogutódlással

szerzett bérleti jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irźnyába.

IV. FEJEZET
A HELYISÉcsÉn ÁrvĺpNBľI IDoSZAKRA VALó CSoKKENrÉsB

20. A helyiségbér átmeneti idószak'ra, aĺníg az akadá|y fennáll, a bérbeadźlssal megbízott
vagyonkezelő szewezęt javas|atźna az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága dtjntése a|apjźn kiilĺinĺjsen az alábbi jogcímeken legfeljebb 50 %-ka|
csökkenthető' amennyibęnazoknemazonkoľmányzat felelősségi kĺirében meriilnek fel:

a) az épületen vagy a közteľĹiletenvégzett építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség átalakitása vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy ľészének használhaÍat|an źilapota miatt.

2r.
a) A gazdáIkodó szeľvezet vagy egyéni vá|Ialkoző gazdźůkodásában beállt negatív vá|tozás

miatt _ kĹilönösen: igazolhatő árbevétel csökkenés, veszteség, kaľesemény, betegség - a
helyiségbér mértéke hattlrozatlarl iđótartamra szóló bérleti szerzođés esetében legfeljebb
36, hattrozott idejú bérleti szęrzódés esetében legfeljebb 24 hőĺapra, vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással megbízoÍt vagyonkezelő szervezet javaslatára az
onkoľmĺínyzat TulajdonosiiBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dĺjntése a|apjtn
legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető. A kérelem megalapozottságźú az onkormźnyzat
Tulaj đonosi/Bérbeadói j ogokat gyakoľló bizottsága vízsgá|ja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontbanmeghatározott esetbęn nem hosszabbítható meg alejtrt
bérleti szerzođésben meghatározott feltételekkel az onkorményzat fulajdonában á1ló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet
a|apjźn, hanem a bérleti díj méľtékéről a Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága dönt.
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f2. Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szo|gźůtatás, ruktározás, garázs,
gépkocsitárolás cé|jźra szolgźiő béľlemény, telek bejarata előtt az éptileten, vagy a
közterületen nem az onkormźnyzat megbizásábő| végzett építési, szeľelési munka vagy az
épületen végzett munka a bérlemény megkĺlzelítését gátolja, abérleti díj a bérlő kérelmére
legfetjebb a bérIeti díj 50 Yo-ig mérsékelhető arÍa aZ iďótartamra' ameddig az említett akađá|y

ferrnáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gtltolják, hogy a helyiségbenvégzett
ĺáz|eti tevékenység bizonyíthatoan hátttnyt szenved, a megállapított bérleti díj ötven
szćzalékaäl nagyobb mértékben is mersékelhető. Ebben az esetben a kieső béľleti dfi bevételt
akívite|ezőtőlla kivitelező megbízőjátő| kell kérni. E rendelkezést lehet a|ka|mazru akkoľ is,
ha a béľlő a helyiséget a bérbeadőhozzájźrulásával źúa|akitja, vagy felújítja.

f3. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi hasznéiattől eltérő
tevékenységet kívrínnak folytatni, a bérlő á|talťlzetendő bérleti díj ĺĺsszege átmeneti idoszal<ĺa
tegfeljebb 50 %o-kal cstjkkenthető, ennek méľtékéről bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szervezet javas|atźra az onkoľmányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dont.

V. FEJEZET
A FIZETENDo BÉRIETI DÍJ LEGKISEBB N{ÉRľÉKE

f4. A ťlzetendó nettó bérleti díj egy hónapľa jutó ĺisszege nem lehet kevesebb, mint az
onkoľmĺányzat źůta|ttnsasházi közös és egyéb kĺiltségként kifizetett cisszeg, ideéľľve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmazásának esetét, továbbá báľmilyen, a béľleti díjat éľintő kedvezmény
esetét.

25.Ha a helyiség nem táľsashźnbanvaÍI' afizetęndő nettó béľleti díj egy hónapra jutó összege
nem lehet kevesebb, mint az Önkoľmanyzat á|ta| a bérbeadói feladatok keľetében a helyiségre
fordított kĺiltségek két éves átlaga, ideértve az épĺJletre fordított költségeknek a helyiségre jutó
részét és a IV. és VI. FEJEZET a|kalmaztsának esetét is, továbbá bármilyen, a béľleti díjat
énntő kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET
oNronvĺÁNyz,ą.ľl FELADATOKHoZ É s cÉrorHoz KAP C S oróo ó

TEVÉKENYSÉGET vÉ'czo SZERVEZETEK KEDVEZMÉNyps gÉRLpľI pÍĺa

26. onkormźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeryęzet
részére történő béľbeadásnźi az onkormĺĺnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága az il|etékes szakmai bizottság javaslata alapjźn kedvezményes bérleti ďijat
hatźrozhatmeg, az alábbi kategórifü szerint:
a) a bérleti díj éves météke a helyiség ,q.r.ĺ' nelnili beköltözhető forgalmi értékének a 4 %o-

a, amennyiben a szewezęt havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a2 %o-

a' amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folyat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a béľleti díj mértéke a mindenkori kĺjzös költséggel vagy uzemeltetési költséggel
megegyezó cisszeg, amennyibeÍI a szervezet havoĺta lega|ább 8 alkalommal fo|ytat a

bérelt helyiségben tevékenységet.
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27.
a) A kedvezményes béľleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy az onkormźnyzat

illetékes bízoltságaigazolja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és működő önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szewezet Józsefuáros
lakossága érdekében |átja eI a tevékenységét' amelyhez a civil tevékenységet végző
szervezetĺek be kell csatolnia a b.) pontban kĺjrĹilíľt szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá,hogy az ĺinkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szeÍvezet a következő
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességiĺ helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadó óra,

gýlés, rcnđezvény' tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az
onkormányzatĺak. Az események népszeľiĺsítésére az onkormtnyzat a honlapján,
közĺi sségi poľtál profilj an,,civil e seménynaptárt,, hoz létre és múködtet.

bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai teľvét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tetvez az év soľán megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az menrryiben szolgálja
Józsefuaľos és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

bđ) az előzo évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|őt tárgyév május 3 1. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabáIyában megjelolt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýassa.
c.) A kedvezményes bérleti díj megállapításáná| az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói

jogokat gyakorló bizottsága az a|źlbbi kľitéľiumoknak megfelelő, Józsefuáros és a
j ózsefuaľosi polgárok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi fi gyelęmbe :

ca) közéľdek mentén, a Józsefuárosban miĺkĺjdő onszerveződő kĺjzösségek, továbbtl
művészek és spoľtolók paly źnati tźtmo gatásától szóló 22 l20 | 1 ([V. 1 2. ) önkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében meghatározott kĺjzcélok elérése éľdekében töľténik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítményt pľodukál,
cc) közszolgáItatásí kapacitást vált ki, vagy erősít meg.

28. Új bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Ápa' nelkuli bektjltĺjzhető
forgalmi értékének a 6 Yo-a. Amerrnyiben a szervezet a 27. pont szerinti első éves
beszámolójźú a sza|<rlaí bízoÍtság részére benyújtotta, és azt a bizoltsźlg e|fogađta, az
onkoľmanyzatTu|ajđonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a béľleti dijat a
helyiség Józsefuaľos, valamint a jőzsef:ĺttrosi lakosok érdekében folyatott tevékenység
szeľinti kihasználtsága fnggvényében a 27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékĺe
módosíthatj a, abér|ęti szerződés egyéb feltételeinekvźitozatlanul hagyása mellett.

29. A szabnai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az onkormányzat
hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsźrya jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a
szakmai tervet és beszĺĺmolót elfogadta, űgy az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az önkormtnyzatí feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedéIyezi. Amennyiben a szervezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget' űgy a bérleti đíj az érintett év januát 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuá|ís forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított a
nem civil szervezetekre meghatározoÍt bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a aLapján bizonyított, hogy tevékenységét csak
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részben végeńe Józsefuáros érdekében, ugy abérleti díj a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategőriába soľolt béľleti díjra emelkedik.

30. Az onkormanyzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönthet úgy új

bérbeadás esetén, hogy az tinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet részére abérbeađást, illetve a kedvezményes bérleti díjon történő béľbeadást
nem engedé|yezi, amennyiben a szervezet céI1a, pľofilja az onkoľmtnyzat által ellátandó
fel ađatokho Z nem kapc so lhat o' v agy ań. mělr más c ivi 1 szeÍv ezet ki e 1é gítő en e||átj a.

VII. FEJEZET
HATASKoRI RENDELKEZÉSEK

31. Ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezésétő|, vagy báľmilyen más bérleti
díjat érintő kérdésben béľbeadói döntésľe van sztikség a bérbeadással megbízottvagyoĺlkeze|ő
szervezet javas|atáĺa az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága
jogosult dĺjnteni.

32. Ha a bérlő és a bérbeadással megbizott vagyonkezelő szeľvezet kozott a béľleti díj
mértékéről és megťrzetésének titemezéséről, illetve bármilyen más bérleti đíjat érintő
kérdésben vita alakulna ki, a bérbeadó érvényesítendő álláspondaľól az onkormtĺnyzaÍ.
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönt.

33. A Képviselő-testület dont az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséro|,
ha a bérlő szemé|yét a Képviselő-testület jeltjlte ki.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ava]'oĺizźrciő

34. Abéľleti díjról (vagy módosításáról) való megállapodás során _ fiiggetleniil attól, hogy az
milyen okból tĺirténik _ minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új

bérleti dijat - vagy ha a béľleti díj nem módosul a jĺivoben aťlzetett béľleti đíjat - a kĺjvetkező
évtőI, évente januaľ 1-jétől a KSH á'|ta| az ę|őző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói áľindex
méľtékével növelten ťlzeti. Amennyiben a béľlő a kozuzemi- és külonszo|gźlltatźlsi díjak
összegét a Bérbeađónak fizeti meg, évente januáľ 1-ÍoI a Fővárosi Közgyűlés áIta| attrgyévte
meghattrozott áľon szźlmított díjakat ťlzetí meg. A bérlőnek íľásban nyilatkozatot kell adni
aľról, hogy ezen bérleti-, kozuzemi- és kiilönszolgźl|tatźsi díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

35. Az új béľleti szerződésben és a szeruőđés módosítása sorĺán minden esetben ki kell kötni,
hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-ka| megemeli, ha a helyiségetmagában foglaló
épület elotti końeľületen díszburkolat létesĺil vagy jelentős beľuhazás valósult meg, és a
bérleti díj osszege nem éri eI a7. és 8. pont szerint szćlmított bérleti díj 20 %o-kal emelt
összesét.
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Egyéb szabźiyok

36. Pá|yazat esetében ań. a díjmértéket, amelynek az emelésére ajtnlatot lehet tenni, a
pźiyźnati kiírásról való dĺjntés soľán kell meghatátozĺi. Pá|yázat esetében a nyertes által
ajánlott bérleti díjat kell a bérleti szerzoďésbenrogzíteni.

37.Ha a bérleti szerzőđés időtartarnhoz köti a bérleti díj módosíttlsźú, a jelenhatźtrozat szeľinti
bérleti díj módosítása előzetes értesítés nélkül végrehajtható.
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Melléklet

A nem lakás céIjáľa szolgáló helyiségek műszaki értékelésének szempontjai:

(5) kiváló műszaki állapotú leefeliebb 5 éven beliil felúiított.

o felszeľeltsége; gépészeti berendezési ttxgyak és szerelvényei, elektronos há'Iőzat és

szerelvényei víz-gźz, csatorna, frités, műszaki źi|apota megfelelő illetve 5 éven belül
fe lúj ítás a me gtö rtént áw izsgtiáĺ b eiizeme lé s,

o közmű mérőóľák szabványos ak (vízőra, gtnőra villanyóra),
o aljzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel,
. nyí|ászátók felúj ítva,
o buľkolatok javítása,
o fiĺtésjó,
Tisztasáeĺ festést igényel.

(4) ió műszaki állapotú
Javítást igényel. a ktjltség nem haladja mee az lm, eső bruttó 20 000.- Ft fajlaeos
költséget illetve a helyiség értékének 20 %-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos háIőzat és

szerelvényeí víz-gáz, csatorna, fütés há|őzat feliilvizsgźiata javítt.sa, beĹizemelése
szĹikséges.

o közmű mérőóľfü szabványos ak (vízőra, gázőra villanyóľa),
. vakolatj avítts, aljzatbeton vagy lépcső javitása,
. nyi|ászźnók javítása'
o burkolatok javítása,
o festés, mtnolás,
. fütés źúvízsgá|ás' betizemelés.
Kisebb felúiítást igényel.

(3) kiizepes műszaki állapotú
Felújítást ieényel. a költsée nem haladja mee az lm, eső bruttó 40 000.- Ft failagos
költséeet illetve a helyiség éľtékének 40 %-át.

o felszeľeltsége; gépészeti berendezési ttlĺgyak és szerelvényei, elektľonos há|őzat és

szerelvényei cseréj e, víz- gźz, csatorna, fütés hźiőzat felúj ítása szfü séges,
o közmű mérőórfü szabványos itása, mérőhely kialakítása (vízőra, gánőra villanyóra),
. vakolat j avítás, aljzatbetonvagy lépcső javitása,
o szigetelésjavítás'
. nyí|ászárók j avítása,
o burkolatokjavítása vagy rész|eges cseľéje,
o festés-mázolás,
. fiités javítás, üzembe helyezés.
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fajlagos költséget. illewe a helyiség értékének 60 %-át.

Nagvobb felúiítást ieényel.

(2) ľossz műszaki állapotú

o felszereltsége; gépészeti berendezési taĺgyak és szerelvényei, elektľonos há|őzat és
szeľelvényei cseréj e, víz- gtz, csatorna, frJtés ha|őzat cseréj e szükséges.

o közmiĺ mérőóľák szabványosítźsa, mérohely kialakitása (vízőra, gźuőra villanyóra),
o vakolat csere' a|jzatbeton- v agy lépcsőj avítása,
o nyíIászátók cseréje'
o burkolatok cseréje,
o festés' mźno|ás,
o szigetelés,
. fiítés felújítandó.
Jelentős felrĺiítást ieénvel.

(l) nagvon ľossz műszaki állapotli
Teljes felújítást igényel. a költsée mee halađia az lm, eső bruttó 60 000.- Ft fajlaeos
költséget illetve a helviség éľtékének 60 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési tźłgyak és szerelvényei, elekÍronos hálózat és
szeľelvényei cseĘ e, v íz- gáz, csatoma, fütés há|őzat cseréj e szfü sé ges.

o közmtĺ mérőórĺĺk szabvĺányosítása, mérőhely kialakitása (vizőra, gázőra villanyóra),
o vakolat csere' a|jzatbeton vagy lépcső csere,
. nyi|ászátók cseréje,
o buľkolatok cseréje,
o festés, měľolás,
o szigetelés,
o nincs frĺtés.
Telies felúiítást ieényel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetĺ5 igazgatőja
Hataľidő: 2013.június 20.

A döntés végrehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: Kisfalu Kft.

A SZAVAza.sNar JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľp,sľÜlpľB 1,7 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDÁ.PEST FovÁRos vlrr.
KERt]LET JoZsEFvÁno sr oľronľĺÁNYZAT xÉľvrsB L,ő _ TE s Tt}LETÉNEK
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35/2013. (vI.20.) o'ľrgnľĺÁľyzĺ.ľr' nnľnnl-nľÉľ'ł.z .oryx9.ľMĄ|}?41
TULAJDONABAN ALLO NEM LAKAS CELJARA SZOLGALO HELYISEGEK
ľÉnľna.oÁsÁľĺ.r ľnr,ľÉľar-nĺnor,

A rendeĺet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetését végziz Szervezési és Képviselői lľoda

4. Y agyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4/1. pontja
1. Javaslat az űj Teleki téri piacon kiitendő végleges bérleti szerződések

megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
249t2013. (vI.19.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. 5 főből á||ő Targyaló delegációt jelöl ki, amelyet felhatalmaz az új Teleki téľi piac
bérlőivel kötendő végleges bérleti szetzőďésekkel kapcsolatos targyalások lefolýatásáta.

Felelős: Polgármester
Hatláľidő: ZUl3.junius 1 9.

2. az I. pont szeľintiTźngyalő delegáció tagjai:
- Dr. Sándi Klźtraügyvéd,
- I fő' aJőzsefvárosi Varostizemeltetési SzolgáIatigazgatőja által kijelölt szeméIy,
- 2 fő, a Jegyzó által kijelölt személyek a Polgármesteri Hivatal Vĺáľosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztályról és a Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|yrőI,
- 1 fo, a Rév8 Zrt. mlnkataľsa (Alftldi György vagy Csete Zolttn).

Felelős: Polgármester, Józsefuaĺosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja, Jegyzó,
Rév8 Zľt.

IJatáľiđó: 2013 . junius 1 9.

3. a) az 1. pont szerinti Tárgyalő delegáció tagsai közül dr Sandi K|ara ügyvéddel, 2013.
június 19. napjátőI2013. augusztus 37. napjáig tartó' ügyvédi felađatok ellátása tźtrgyű

megbízási szeruőđést köt nettó 1 millió forint éľtékben, melynek fedezetéül a miíködési
cél és általános tartalékon belül az általános tafia|ék eIőhtnyzatát I.270,0 e Ft összegben
jelöli meg, és amegbizásí szerződés aláirásárafe|hata|mazza aPoIgármesteľt.
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Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2013.június 30.

b) aTárgyaló delegáció többi tagsa đíjazásban, tiszteletdíjban nem részesül.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013.június 19.

4. ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107.01 cím múktidési
cél és általános tartalékon bęliil az általĺínos taľtalék - kĺjtelező feladat - eLokźnyzatátő|
|.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím dologi _ <jnként vá||a|t feladat _
e|őirźlnyzatára.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013.június 19.

5. felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat az önkormĺínyzat
költségvetésének kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő : az ĺlnkorm źnyzat költségvetésének következő módosítása

6. a végleges szeruődések megkötése előtt az onkormtnyzat kidolgoz egy olyan jogi
biztosítékot, amely nemcsak a végleges szerződés megkötéséig' hanem hosszú távon
bíńositja a piacosok szźtmára a szerzođésből eredő jogaikat, valamint azt,hogy hátrĺĺnyos
helyzetüket helyi érdekek ne tudják kihasználni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|3.június 19.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Városiizemeltetési
Szolgálat, Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Pénziigyi t)gyosztáty, Rév8 Zrt.

Napiľend 4ĺ2. pontja
2. Javaslat a Budapest vI[.' Sárkány u. 5. szám alatti telekingatlan

hasznosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺáté - polgáľmester

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
250t2013.(vl.19.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTozxolĺssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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3.

elfogadja a Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzatakozoťti, a Budapest VIII., Sárkany u. 5. szźtm a|a|t a3600f helyrajzi sziímon
felvett telekingatlan ingyenes haszná|atba adásáľőI szóló megállapodás Budapest Főváros
Önkormányzata áItaI a|áírt mőđosítását és felkéri a polgármesteľt annak aláírására. (az

előterjesĺés 1. számú melléklete.)

Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő: f01,3.06.19.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdátkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Golgota téľi Szent István-i kettős kereszt megvalĺósításálhoz
szükséges fedezet biztosításáľa és a Mihály és Társa Bt-vel kiittitt szeľződés
mĺídosításáľa
(írásbeti előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHc,ZAT ALHIZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
251'120Í3. (vI.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Golgota téťr Szent István-i kettős kereszt megvalósítása soľĺĺn felmerült
t<jbbletkĺjltségekľe 2.500,0 e Ft-ot biztosít az źt|talźnos taľtalék e|oirtnyzata terhére úgy,
hogy ebből 1.500,0 e Ft-ot a Jőzsefvárosi Váľostizemeltetési SzoIgáIat költségvetésébe
kell átcsoportosítani.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2013 .junius 1 9.

2. ahatźlrozat 1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általános taľtalékon be|i|az

általrínos taľtalék előirétnyzataról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím -
ĺ jnkéntvállaltfeladat-beruházásie|oirźnyzatfu a,

b) u onkoľmányzatkíađás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon be|i| az
általános tartalék elofutnyzatarő| I.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a II108-02 cím _ önként
vállalt feladat - finanszírozásí múköđési kiadásokon belül az írarryítő szeľvi
tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása elóírźnyzatźra a Józsefuárosi
VaľostizemeltetésiSzo|gá|attámogatásacímen.

c) a Józsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt feladat -
ťtnanszírozási műkodési bevételeken beltil a működési iráĺyítőszeľvi támogatásként
folyósított fizetési számltn tĺjrténő jőváítás eIőirányzatát 1.500,0 e Ft.tal megemeli,

15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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ezze| egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási eloírźnyzatát - önként vállalt feladat

- 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Golgota tér terepľendezése címen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: }}I3.június 1 9.

3. felkéri a Polgármesteľt, hogy a hatźlrozat 2. poĺtjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határi dő : az önkorm ány zat kĺiltségvetésnek kĺjvetkező módo sítása

4. a Mihály és Táľsa Bt. képviseletében Mihály Gábor szobtászmuvésszel kdtött
fe|hasznáIásí szęrzőđés az a|źtbbiak szerint módosítia:

mĺódosított 3.1. pont első bekezdése:

Művészt a jelen szęrzódésben foglaltak teljes könĺ e||átásáért 4.566.922,. Ft + Äfa, azaz
Négymillió-otsztnhatvanhaÍezer-ki|encsztzhuszonkettő forint + Afa díj illeti meg.
Szerzőđĺ5 Felek rcgzítík, hogy Megrendelő tájékońatta Művészt, hogy jelen szerzodés
tfugya,BUDAPEST. VIII. KERÜLETI GoLGoTĄ ]ÉľEN FELÁLLÍTANDó SZENT
ISTVAN-I KETTOS KERESZT MEGVALOSITASARA'' c. projektnek (pá|yázati
azonosító 397 4100033\.

módosított 3.2. pont első bekezdése:
Művész anyagkĺlltség címén előleg felvételéľe jogosult, mely előlegszźmia kifizetésének
feltétele, hogy a Muvész benyujtja az épitési engedély iranti kérelmet és a szeruődés
a|áírását követő 7 napon belül a módosított, végleges, Megrendelovel egyeztetett tervet és
múleírást, me|y a, je|en szerződés 3. sztlmíl mellékletét képezi. Az e|óLeg összege
2.125.985,- Ft + Afa, azazKettőmi||iő-szźzhuszonotęzer-L<l|ęncsztlznyolcvanöt forint +

Afa, melyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki,5 napon belül Míĺvész 11708001-
20 5 02487 -0 0 0 0 0 0 0 0 szźllrľű szálĺiasztľnár a.

Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő: 20|3.június 1 9.

5. felkéľi a Polgármesteľt a fe|hasznźiási szerződés módosításanak a|áfuźsfua.

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő : a szerzőđés módosításán ak aláírásźna 20 13 . i únius 25.

+ dtintés végľehajtá.sát végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztályo Pénzügyi Ugyosztály
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5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
1. Javaslat alpolgármesteri keret teľhére tiirténő tźtmogatások elbírálására

(íľásbeli előteľj eszés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmesteľ

Egľy Attila - alpolgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z MrNŐ S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
2s2t2013. CVr.19.) 16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elszámolási kotelezettség mellett tźmogatja a lézus Tarsasága Magyarországi
Rendtartomarryát (székhely: 1085 Budapest, Hoľánszky u. 20; nyilvantaľtási szám:
I0373lI993.; képviseli: Forrai Tamás) a Jézlls Szíve Templom orgonájának felújítása
éľdekében bruttó 3 00.000.- foľinttal,

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2013.június 19.

2. e|számolási kotelezet1ség mellett tźtmogatja a Civilek a Palotanegyedért Egyesiiletet
(székhely: 1088 Budapest, Lőńnc pap tér 3.; nyilvántartásí szám: 152612008.; képviseli:
Perényi LźszIő elnĺik) bruttó 397.000.- foľinttal,

Felelős: polgármester
Hatźndo : 2013. junius 1 9.

3. tánogať1a 3 fő pedagógus részvéte|ét az Apáczai Könyvkiađó és Könfieľjesztő Kft.
(székhely 9500 Celldömölk, Széchenyi u. |8.: adőszám 10380949-2-18.; képviseli:
Esztergtůyos Jenő ugyvezeto igazgatő) áIta| 2013. június 17. és 21. kozott szewezęt
Tanítók Nyári Akadémiáj a 2013. elnevezésű továbbképzésen 55.000.- Ft/fő, vagyis bruttó
165.000.- forinttal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 1 9.

4. ahatározat I. pondában foglaltak miatt
cél és általános tartalékon belül Egry
cisszesen 300 e Ft-ot átcsopoľtosít a
fe|ha|mozási célú átadott pénzeszkoz
Rendtaľto m źny a támo gatása címen,

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 2013.junius 1 9.

O NEM O TARTOZKODASSAL

az onkormźnyzat kiadás 11 107-01 cím működési
Attila alpolgáľmesteri saját keret előirźnyzatárő|
kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat -

e|őir źny zattlr a a Jézus Tarsasága Magy ar or szági
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5. a hatáĺozat 2. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 1 1 107-01 cím miĺkcjdési
cél és általános taľtalékon belĹil Egĺy Attila alpolgármesteľi saját keľet előiľźnyzattrő|
összesen 397 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vá|Ialt feladat - miikcjdési
céIu átaďotĹpénzeszkoz előirźlnyzatára a Civi|ek a Palotanegyedért Egyesület tźlmogatása
címen,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3.junius 1 9.

6. ahatáľozat3. pontjában foglaltak miattaz onkormanyzatkiađás 11107-01 cím mfüĺjdési
cél és általános taľtalékon belül Santha Pétemé alpolgármesteľi saját keľet előiľányzatárőI
összesen 165 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként váI|a|t feladat - dologi
előirányzatáratovábbképzéstámogatásacímen,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . június 1 9.

7. felkéri a polgármestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendelet kĺjvetkező módo sít ásánáI vegye fi gyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő : az önkorm ány zat 20 1 3 . évi kö ltsé gvetés ének következő módo sítása

8. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1-3. pontja szerinti szerzĺĺdések a|áírźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺido: 2013. július l 0.

A diintés végrehajtását végző szeľvezetĺ egység: Humánszolgáltatási lJgyosztáůy, Pénzügyi
Ügyosztály.
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Képviselői kéľdések

Egry Attil
Megadom aszőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
K<jszönöm szépen. Kicsit rendhagyó kérdésem lenne. HozzájáruI-e a}.lhoz, hogy kezdjem,
bocsánat. Elhunyt Horn Gyula, a Magyat Köztáľsaság volt minisĺerelnöke, és hozzájárul-e
a\lhoz, hogy egypeľces néma felállással megemlékezzunk rő|a, tisztelettinket tegyiik?
Köszĺjnöm.

(Egyperces néma felállás.)

Egry Attila
Dudás Istvánné képviselő asszony kovetkezik.

Dudás Istvánné
Koszĺjnĺjm szépen a szőÍ. Elnok IJr. A*. hiszem, egy nagyon nehéz dologban szeľętném a
segítségét kémi a Hivatalnak és mindenkinek, aki ebben az ügyben segíteni tudna.
Rendőľségnek, Kormányhivatalnak, mindenkinek. Fogadó órámon megkerestek az Aurőta 7.

számu Taĺsashaz közĺjs képviselője és lakói, hogy egy II' emeleti lakásban elképesztő
állapotok uralkodnak. Egy haszoné|vęző befogađott két hĺilgyet, akiknek a

kényszerkijelentése _ azthiszem _ megtörtént, talán ahatározat is jogerőre emelkedett. Azőta
ebben a lakásban megjelent két férfi ember is. Most kaptam pár őráva| eze|őtt atájékońatást,
hogy jrlnius 10-én a lakást felgyujtottfü, éjszaka 3 szerkocsival vonult ki atazo|tóság. A
fulajdonokat gyakorlatilag ezek az emberek ťĺzlkai|ag bźnta|mazzźi<, és a Társasház
biĺonságérzetét és az ott lakóknak abínonságát veszéIyeńetik ezek az emberek. Nem tudom,
hogy lehetne segíteni? Magantulajdonban yan a lakás, de nem megengedhető, hogy ilyen
állapotok alakuljanak ki egy tfusasbźzban. Szeretnék kérni minđen olyan szervet, szervezetet,
hivatalt, rendőľséget, aki ebben azigyben segítséget tudna nffitani aTtlrsasháznak, hogy azt

tegye meg. En nagyon szívesen ĺjsszeülök a rendőrséggel, hivatalla|, tźrsashrázi kcizos

képviselővel, de eń" az áIlapotot meg kellene sztintetni. Köszĺjnöm szépen.

Egry Attila
A Hivatal megteszi a sztikséges lépéseket. Dr. RévészMźrtaképviselő asszony következik.

Dľ. Révész Márta
Nekem két kérdésem Van. Az egyLk azt szeretném megtudni, mikoľtól működik az tĄ he|yre
költöztetett, nagyobb ađagszámű népkonyha? Mikona varhatő az iú népkonyhának az
átadása? A másik, pedig az, hogy az onkormáĺyzatnak fe|adata rendszeresen a szociális
szo|gáItatźls-tervezési koncepció katbarÍartása, és időnkénti tĄra elfogadása. Mikorra
számíthatunk erre?

Egry Attila
Képviselő Asszony mindkét kérdésére írásban váIaszo| a Hivatal. Pintéľ Attila képviselő úľ
következik.
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Pintér Attila
Pár hónapj a, még febľuárban megkeľesett egy á||aĺrtpo|gár és tette azt a bejelentést, hogy a
lakása mellett a tulajdonos azt a lakást kiadja koldusoknak napidíjért. Naponta, ta|źn I.000.-
Ft-ért naponta. ott 10-15 koldus taĺyázik naponta, és emiatt elviselhetetlenek a korĹilmények
a hźĺzban. Allandó zaj, alapvető higiéniai problémák, tehźi ezek a koldusok a táĺsasházbarĺ
víze|nek, verekednek. A tarsashźzban van egy csomó kiskoru gyerek, akik nem jő, ha eń.
Iárják. Ez a |akás tulajdonosa, aki kiadja a lakásźi koldusoknak, többször megfenyegette a
szomszéđot. Számos esetben fordult már a rendőrséghez, és a Polgármesteri Hivatalhoz ís, de
érdemi előrelépés az igyben nem történt. Tehát, hogy megpróbáljuk betartatni a kĺizösségi
együttélés normáit a ház, vagyis az ominózus lakás tulajdonosával, és az ott lakó
bérkoldulókkal. Februźlrbaĺ írtam egy levelet a polgármesternek és a rendőrkapitanynak. Aľľa
kaptam váIasń., és annyi történt, hogy kb. két hétre norma|izáIódtak az źtl|apotok. Az ott élő
koldusok visszafogták magukat, most viszont újra jelentkezett ez az tľi ember, és gytĺjttĺtt
a|áírásokat. Az 50 lakásos tźttsashźľ'ban 34-en mfu aLäírttk, hogy-szeretnék a hatóságok
hathatós fellépését, azért, hogy megszunjon ez az źidat|an állapot. Ugy tudom, hogy mźr a
NAV felé is tĺjrtént bejelentés az ügyben, hogy valamilyen legális szállásszo|gá|tatás. Az ülés
végén odaadnám eń. a papírt az aláírźlssal és a bejelentéssel a legyző Asszonynak, amit
kaptam ettő| az úri embertől, és arra szeretném kémi a hatóságokat, hogy lépjenek fel, és
prőbá|ják megoldani eń, ahe|yzetet. Tudtommal más házakban is van neki ilyen lakás, amit
koldusoknak ad ki. Azt gondolom, hogy Józsefvaľos ne legyen ilyen kolđusok tarryája. Ez
hihetetlen, hogy ilyen tĺjrténetek vannak.
A másik kéľdésem. Józsefuáĺos egy bizonyos tészén a kábitőszer fogyasńás, aľulás nagy
probléma. Most én inkább afogyasńźts oldalaľa térnék rá. Az itt megvásaľolt kábítószeft azt a
Jőzsefvfuos utcáiban, a Magdolna negyedben, az orcza negyedben fogyasńják el, illetve a
Práter utcai lakótelepen fogyasztjźi< el a kábítószeresek. Injekciós tűvel lövik magukat, és
ęzeket a tűket elszőrják a |épcsohtzakban, a kapualjakbaĺĺ, az utcfüban. A Magdolna Lujza
utca sarkán mfüödik a Kékpont, áIlitő|ag drog prevenciós iroda, ahol a kźlbítőszer
használóknak tűt és fecskendőt adnak aktlbitőszer fogyasńáshoz. Tudjuk, hogy akźlbitőszer
fogyasńás bűncselekmény Magyarországon, tehát lényegében okhozzájárulnak ahhoz, hogy
ezek az emberek, akik a szenvedélyfü rabjai, Józsefuĺĺros teľtiletén fogyasszák akźlbítőszert.
Normális embeľek minden napjait megkeserítik azzal' hogy itt szőrjźk e| a hasznáIt
fecskendőket. Az lenne a kérdésem, hogy meg lehet-ę szűntetni, akár azt,hogy a Kékpont
tűcseľe helyet, amellyel lényegében hozzájźlru|lnk a7thoz, hogy a kźlbitőszer fogyasztőkat
idecsalogatjuk Józsefuáros területére, hogy itt fudják belőni magukat. Köszönöm.

Egry Attila
Képviselő Ur kérdésére aHivatal írásban vá|aszo|. Komássy Akos képviselő ur kcjvetkezik.

Komássy Ákos
Régi vesszőparipĺĺm ez a CCAjelentés tudom. Nyomoz a rendőrség, nyomozzanak. De az a
kérdésem, hogy nem lehet legalább erről a jelentésľől olyan információkat megtudni,
megkapni hivatalos úton a rendőrségtől, amelyeknek a nyomozáshoz semmi kĺize. Ha jól
tudom, akkor ez a CCA jelentés áttekintette egy évét vagy másfél évét a WSZ-nek.
Gyanítom, hogy a rendőrség nem minden tigyben nyomo4 ami ebben az áttekintőjelentésben
szerepel. Az a kérdésem, hogy tud-e az onkormźnyzat, legalább egy részleges betekintést
nyerni a Képviselő-testület tagai részére abba a jelentésbe, aminek biztos, hogy nem minđen
egyes pontja után nyomoz a rendőrség? Mint mondtam máĺ kotábban is, kezdiink viccessé
válni, sajnos. Kĺiszönöm.
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Egry Attila
Képviselő Ur kérdésére dľ. Sára Botond alpolgáľmester úr fog válaszolni.

Dľ. Sáľa Botond
Köszcjnöm a szőtAlpolgármester Úľ. Indokolt a Képviselő Úľ kérése. En un.gondolom, hogy
a nyomozóhatóságtól megkérdezziJk, mert nyilván ő az ugy ura, hogy melyek azok a részek,
amelyek esetleg anyomozás érdekeit, sikeľességét nem veszéIyeztetik. Feltesszijka kéľdést,
hogy vajon ezek a Képviselo-testĺilet számáta ezek a ľészek megismeľhetők-e? Meg fogjuk
tenni a szfüséges lépéseket. Köszĺjnöm.

Budapest, f0I3.június 20.

Rimdn Edina sk.
jegyző

Dr. Kocsis Mlźté sk.
polgáľmester
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1. sz.

me1léklet

Józsefváros sem hagyia magát!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Onkormányzatálnak nyilatkozata a

ľezsicsiikkentésľőI

Az elmúlt évtizedekben a józsefuáľosiak is csak a rezsiköltségek emelkedését tapasńa|hatták.

A baloldali kormányok - különösen 2002 és 2010 ktjztjtt - a gáz árźtt aharomszorosára, a

villanyét kétszerezésére emelték, megnehezítve ezzel amagyar családok mindennapi

megélhetését.Ezze| szemben ma minden józsefuárosi 10 7o-kal kevesebbetfizet a gázért,

a villanyért és a távfíitéséľt, mint tavaly.

Nemcsak, hogy a Gyurcsĺíny-Bajnai koľmányok idején nem volt rezsicsökkentés, de

sorozatosan' összesen tizenĺjtször emeltek is rajtuk. Ezzel szemben a jelenlegi kormánynak

köszönhetőenZ}|3 a rezsicstjkkentés éve lehet. Júliustól 10 oÁ-ka| csökken avíz, a

csatorna, a szennyvízszippantás, a szemétszáł||ítás, a kéménysepľés és a PB-gázpalackok

áľa is. Tekintettel ana,hogy a kormány a végletekig hajlandó elmenni a ľezsicsökkentést

illetően, a későbbiekben akáľ további 3O%-os cstjkkenést is elérhetünk.

A baloldali kormányok idején még külön kéľvényezni is kellett, ha valaki asajtú, mindennapi

megélhetésének megkönnyítése éľdekében rezsitámogatást szeretett volna. Ezze| szemben a

mostani rezsicstikkentés minden magyaľ állampolgáľnak, minden józsefvárosinak jáľ

anélkül, hogy bonyolult és hosszadalmas pľocedúľákon kellene keresztĺil mennie.

A jelenlegi kormánynak ugyanakkor nemcsak a rezsicsökkentés kösz<jnhető, hanęm a

minimálbéľ megemelése, az infláció csökkenése, a ncivekvő fog|a|koztatás, a

munkahelyvédelmi akció bevezetése, a növekvő reálbérek, a nyugdíjemelés és a

munkanélküliségi artny csökkenése is.

Hosszú idő után tehát olyan koľmánya van Magyarországnak, amely va|őban az

állampolgáľok érdekeittartja szem előtt és ezért a nagyvállalati tiibbségi tulajdonban

|évij kôzszolgáltatókkal is képes felvenni a harcot. Ezek a külföldi tulajdonban lévő

szo|gtitatők milliárdokat kerestek amagyat embereken ) amagyat emberek kźtrźra. Velük

szemben foga|mańuk meg mi is a rezsicsĺjkkentést és kitaľtunk mellette azért,hogy

megvédjük a jőzsefváĺosi családokat, a jőzsefuárosi fogyasztók érdekeit.
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Ez egy toľténelmi pillanat, egy olyan harc, amelyért megéri ktizdeni. Józsefuáros

állampolgárai is megmutaÍták, aláírásukkal bizonyították, hogy kiállnak a rezsicsökkentés

mellett, kiállnak a koľmány intézkedései mellett. Józsefuáros polgármesteľeként én magam is

küzdeni fogok ajőzsefvárosiakéľt, Önökéľt, hiszen csakis egyiitt, közcjs eľővel tudjuk

újjáépíteni kerületünket! Csak így tovább Józsefuáľos, csak így tovább józsefuárosiak!

Budapest, 2013. május 30.

dr. Kocsis Máté

polgármester
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