
JEGYZoKoľyvr KIVONAT

Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilet zlI3.jrĺIius 17-én 7.00
óľakor a Jőzsefváľosi onkormáĺyzat Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as tárgyatőjában

mestartott l.2. ľendes üléséről

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHc.Z EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
f62/2013. (WI.17.) t6IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a siirgősség okát a siiľgősségi
indíwanyként b eterj e s ńett a|ábbi előterj e sĺé snél :

2l7. Javaslat a ľÉn-roZ ,,B,, páiyázatonvalĺó ľészvételre a NépszínházKör a

. (írásbelielőteľjesĺés,POTKEZBESITES)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté polgármester, Zentai oszkár képviselő

5l1Í. Javaslat a Losonci téri játszőtér játszőeszkiizeinek javítására

Előterjesztő: Guzs Gyula képviselő, Vörĺjs Tamás képviselő

sZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ sZóToBB sÉc szÜrSÉGEs
HATÁRoZAT:
263ĺ2013. (WI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében táłrgyalandó előterjesztések

1. Javaslat egyes szeméIyügyi dtintések meghozata|ára a Józsefuárosi
Egyesített Btilcsődék intézményv ezetője v onatkozásában

Z^RT (írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS) zÁnr tjĺts
ÜI,ns Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a Jĺózsefuáľosi Intézményműkłidtető Kiizpont vezetői
páiy ánatának e| híľá |ás ára

zĺP(r (írásbeli előteľjesztés) zÁnr Üĺrs
ÜlÉs Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'ráté-polgármester



3.

zÁnľ
Ülns

2. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat 
^ 

Corvin Sétány Program áilta| éľintett egyes kłizteľületek
építés ének fo|y tatásár a,
(írásbeli előtefesńés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4;źLté - polgáľmester

2. Javaslat a Ludovika Campus beľuházással kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(ĺrĺśbeti előterjesztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ4źLté - polgármester

3. Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előterj eszés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslat az Alurőra utcai ľende|ő intézet felújításához kapcsolódó diintések
meghozata|ára
(ĺľašbeľ előterj esztés' P óľKÉZB ES ÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4láté - polgáľmester

5. Javaslat a rÉn-xo7,,!,, jelltipályár,?ton való ľészvételľe
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }łíáté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgáľmester
Szilágyi Demeter - képviselő

6. Javaslat a ľnn-roZ ,,B,, jelíĺ pályázaton valĺó részvételľe, Széchenyi
István Szakkollégium AlapÍtvánnyal egyĺittműködésben
(íľásbeli előterj esztés, P oTK-EZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Egry Attila _ alpolgĺármester
Szilágyi Dęmeter - képviselő

4.

zÁnľ
Ülns

Javaslat a ,oCorvin Sétány Programmal'' kapcsolatosan folyamatban lévő
büntetőeljárásban séľtetti indítvány előteľjesztésére
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javłslat p o sztumus z D íszp o|gári Cĺm ad o mányo zásár a 
..

(íľásbeli előterjesĺés, POTK-EZBESITES) ZART ULES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



7. Javaslat a TT.,R-KOZ ,,B,, jelű pályázaton való ľészvételľe, a Népszínház

(írásbeli előterjesnés, POTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Zentai o szkáĺ - képviselő

8. Javaslat az MNP III projekt keľetében emlékhelyľe vonatkoző pá|yánat
kiírására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egĺy Attila _ alpolgármester
Balogh István Szilveszter - képviselő
Kaiseľ József - képviselő

9. Diintések a Magdolna Negyed Program III megvalósításához
kapcsolĺódĺían
(írásbeli előterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtúé _ polgármester

Egry Attila - alpolgiíľmester
Balogh István Szilveszter _ képviselo
Kaiser József - képviselő

10. Javaslat fedezet biztosítására az Európa Belváros Pľogram I. lezárásához
sziikséges feladatok ellátására
(írásbeli előterj eszté s, p otĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előteriesztő: Csete Zoltán- Rév8 Zrt. mb. césvezető

3. Pénzügyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefválľosi Kiizterület-felĺigye|et 20Í3. évi ktiltségvetésének
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Biál Csaba _ J őzsefvźtrosi Közteľület-felügyelet igazgatőja

2. Javaslat a 2013. évi kiiltségvetésľől sző|ő 912013. (II.22.) ľendelet
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }iĺ.źúé _ polgĺĺrmester



4. Gazdátlkodást, Gazdasági Tá rsaságo kat érintő előterj esztések

Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításárő| sző|ő 24812013. (vI. 19.)

számú képviselő.testületi határozat módosítására, a garázs céljára
haszn os ított helyis é gek b érleti díj me gálla pításár a vonatkozóan
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Javaslat L |'612010. (ilI. 8.) łinkormányzati rendelet módosítására,
valamint ehhez kapcsolódĺóan 

^ 
devĺzahitelesek és a jogcím nélkülĺ

lakáshasználók megsegítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Kisstáciĺó u. 3. sz. a|atti épületben tzliáůhatő lakás feltétel
bekövetkeztéig történő hasznáiatba adásáľa, valamint az MB Music &
Film Pľoduceri Irodával kötiitt megállapodás meghosszabbítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja

A Budapest VIII., Futĺí u. 5-9. szám a|atti,35576ĺ1 hrsz-ú telekingatlan
éľtékesítéséľe kiírt pź.Iyázat eľedményének megállapítása, javaslat új
pá.Jyá.zat kiírásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Javaslat Autĺĺmentes Nap megľendezéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Yámaí Szabolcs - JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatő

Javaslat a JóHír Jĺózsefváľosi Nonprofit Kft. 2013. évi iizleti teľvének
elfogadására
(írásbeli előteľjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Várnai Szabolcs - JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft. tigyvezető

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Jĺizsefváľosi onkormányzati
tulajdonában á||ő lakások béľlői á.Jta| meg nem ťwetett távfűtés
szolrgáůtatási díjakért valĺó helytáIlási kiitelezettségből adĺódó hátľalékok
egy részének ľendezésére _ peľeket mege|őző egyezségktitésľe - a DHK
hátr a|é|<kezelő és P énzůĺ gyi Szo l gá lta tó Zrt-v e|

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

t.

2.

-J.

4.

3.

6.

7.



8. Javaslat a keľületi díjťlzető zĺóna kibővítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esĺő : Biál Csaba _ J őzsefváĺosi Közterület-felügyelet igazgatőja

9. Javaslat Nyári táborľal kapcsolatos döntések meghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács Barbara _ a Jőzsefvaľosi Közcjsségi Hazak Nonprofit Kft.
ügyvezetője

10. Beszámoló 
^ 

Budapest F'őváľos Koľmányhĺvatala Munkavédelmi és
MunkaügyiSza|<lgazgatási Szerve á|ta|a Teleki Lász|ő téľi ideiglenes piac
műkiidésével kapcsolatban e|őírt kötelezések teljesítéséľől
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Acs Péteľ - Józsefuĺĺrosi Varostizemeltetési Szolgálat igazgatőja

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

l. Javaslat pá|yánat kiíľásáľa lakóépiiletek energiatakarékos felűjítása és

korszeľűsítése táľgyában
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat ttibb évre szĺólĺó ooziild stratégia'' (a keľület ztildfelületeinek áúfogő
kezelése, fejlesztése, fenntartása) pľogramjának kidolgozásához és a
niivényállományľĺíl késziilő nyĺlvántaľtás elkészítéséhez szükséges
pénzĺigyi fedezet biztosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesző: Dr. Kocsis MźLté_ polgáľmester

3. Javaslat józsefuárosi teľeken hangos térfigyelő kameľák kihelyezéséľe
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Biál Csaba _ Jőzsefvárosi KözteľĹilet-feliigye|etígazgatőja

4. Javaslat a vasútĺ területeken a ĺoffisz hatáiybaléptetéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|láté _ polgĺĺrmester

5. Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szĺikséges
fedezet biztosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné _ alpolgáľmester



6. JavaslataPalotanegyedteriileténforgalomtechnikaimĺidosításokľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Szl|ágyi Demetęr - képviselő

7. Javaslat a fapótlás és környezetvédelem céltaľtalék zöldfelületek ntivelése
célú felhaszná|ás,ára
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Kaiser József - képviselő

8. Javaslat közvilráęítás fejlesztésekfedezetének biztosítáłsára
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Eloteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

9. Javaslat a települési értéktáľral kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Santha Péterné - alpolgáľmester

10. Fedezet bĺztosítása a Józsefváľosi Városĺĺzemeltetési Szo|gálat
költségvetési pĺótĺgényére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Ács Péter _ Jőzsefvttosi Vaľostizemeltetési Szolgálat vezetője

11. Javaslat a Losonci téri játszőtér ját,szőeszktizeinek javításáľa

Előterjesztő: Guzs Gyula képviselő
Vör<js Tamás képviselő

6. Hu m á n szolgáůtatá ssa l ka p cs olatos előte ľj esztés e k

l.. JavaslatHelyiEsélyegyenlőségiPľogľamelfogadásáľa
(íľásbeli előterj esztés, POTKE,ZBES ITES)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont a|apító
okiratának és Szervezeti és Műkii dési Szab á|y zatának mó dos ítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Varadi GizeL|a - a Józsefuaĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetoje

3. Javaslat a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntaľtóĺ
diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Koľoknai András - a Józsefuríľosi Egészségtigyi Szolgálat
fŕcigazgatőja



4. Javaslatĺóvodavezetőipá|yánatoke|bírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Javaslat a jőzsefválľosi tinkormányzati fenntaľtású ĺóvodák Szeľvezeti és

Műkiidésĺ Szabá|yzatának j óváhagyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péteľné - alpolgáľmester

6. Javaslat ^ Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzatĺ
o sztii n d íj p á./ly ázathoz történő c s atla koz á s ľa
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpol gáľmester

7. Javaslat az indítható óvodaĺ csoportok szálmának meghatározására és
maximális |étszám túllépésének engedély ezésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné _ alpolgĺĺrmester

8. Javaslat intézményi álláshelyek mĺódosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné _ alpolgármesteľ

7 . Egyéb előterjesztések

t. Beszámolĺí a Képviselő-testület buottságai 2012. november 1. _ 2013.
ápľĺlĺs 30. közőtt átruházott hatáskiirben hozott diintéseinek
végrehajtásáról
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté * polgríľmester

2. Javaslat a 20!3. évi kiizbeszerzési terv aktua|lzá|ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polglírmester

3. Javaslat a" ÁRop-3.A.2-2013 kódszámú páiyázatonvaló részvételľe
(írásbeti előterj esĺés, P OTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgĺíľmester



Tájékoztatók

1. Tájékoztató a hatáľidőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékérő|
(írásb el i ttlj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzó

2. Polgármesteri tájékoztatő a tejáľt hatáľidejíí testiileti hatźrozatok
végrehzjtźlsáróI, az előző üIés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
j elentősebb eseményekľ ől és az iinkoľmányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésiÍ ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről
(írásb eli tźi1 ékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ;4:áté - polgármester

3. Tájékoztatás a Magyar Áilam á./ltal' ttirténő adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedésekről
(írásbel i táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

4. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok e||átására létrehozott tanácsadó
testü let |étr ehozásár ő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|'4láté _ polgármester



Napiľend

ZAF(T
ÜlÉs

I. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1/1. pontja
Javaslat egyes személyügyĺ diintések meghozata|ára a Józsefváľosi
Egyesített Biilcsődék intézményv ezetője vonatkozásában
(íľásbeli előteľjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS) zÄnr Ülns
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrN o S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
264ĺ20|3. (uI.17.) O NEM O TARTOZKODASSAL17IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a./Scheer Ferencné a Jőzsefuźlrosi Egyesített Bölcsődék vezetője jogviszonyának köztjs
megegyezéssel tĺiľténő megsziintetésére tekintettel _ az e|maradó jubileumi jutalmat
magában foglaló _ 9 havi illetményének megfelelő összegű) azaz 2.467.800,- Ft ktilĺjn
juttatás és 666.306 Ft jarulék' valamint szabadságmegváltás címén 274.200Ftés74.034
Ft jarulék fedezetét biztosítja részben a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék 2013. évi
költségvetésében céljelleggel tętvezettjubileumi jutalom és jĺĺľulékinak előiľányzatábőI,
valamint a mfüödési cé|tartalék nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási
jogviszony megsziintetéséből adódó tĺjbbletkĺiltségek e|ofuényzata terhéľe.

b.l az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és á|talános tartalékon belül a
ĺyugdijazás, nyugdíjba vonulás miatti fogla|końatási jogviszony megszüntetéséből
adódó tĺjbbletkĺjltségek - kötelezĺj feladat - előirźnyzatźlrő| I.837,6 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat_ finanszírozási mfüödési kiađasokon beliil az
fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatfua.

c.l a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim bevételi ťtnanszítozási mfüĺidési
bevételen be|ul az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|tn
tĺirténő jőváírása - kĺjtelező feladat - e|oirźnyzatát I.837,6 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás eIőirényzatát I.447,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok e|őirźnyzatát 390,6
e Ft-tal megemeli az a/ pontban foglaltak címén.

d.l a Iőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás kötelező feladat céljelleg
biztosított e|őirtnyzatain belül a személyi juttatás jubileumi jutalom előirźnyzatźnőI
|.I71,0 e Ft-ot, az onként vá||alt felađat torzsgźrdajutalom elóirźnyzatárő| 124,0 e Ft-ot
átcsoportosít az al pontban foglaltak címén.

e.l felkéri a polgármestert, hogy azl.l pontban foglaltakat a k<jvetkező kĺiltségvetési rendelet
módosításiínál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő : al -đ. l pontokban 2013 . j úlius 19 ., e. l pontban legkésőbb 20 13 . december 3 1 .

2. elfogadja a Jőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyéľe vonatkozó
páLytnatí fellrívást az előterj esztés nrellékletét képező tattalonurral,

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : 2013 .július l 7.



3. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti pźiyázati felhívás
megjelentetéséről a kotmttnyzati személyĹigyi igazgatźsi feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a Jőzsefvárosi onkormtnyzat internetes honlapjan és a Szociális
Közlönyben.

Felelős : polgĺírmester
Hataľiđő: 2013.július 1 9.

4. felkéri a polgármestert, hogy az értéke|ő bizoÍtságjavaslata alapján, az 2. pont szerinti
vezetói pźiyazat e|bíráIásźtta vonatkozó előterjesĺést nffitsa be a képviselő-testület
szeptemberi első ülésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a képviselő-testület f0I3. szeptemberi első ülése.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Pénzügyi Ugyosztály

Napiľend

zĺF{r
Ülns

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szóľÖgg sÉc
HATAROZAT:
26st2013. (Vil.17.) O NEM

|'ĺ2. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Intézményműktidtető
p á|y ázatának elb írálás ára
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

17IGEN

SZUKSEGES

0 TARToZKoDÁssAL

O NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

Józsefuaľosi Intézményműködtető
2013. augusztus 01. - 2018. július

Kłizpont vezetoi

ZÁRT ÜlÉs

A Képviselő.tęstület úgy dönt, hogy dr. Kocsis Máté ügyrendi indítvanyát elfogadva megadja
aszőt Sáfrany József Antal részére.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZóTÖB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f66ĺ20I3. (vil.17.) 14IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

|) vezetoi megbizást ad Sáfrany József Antal részéte a
Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) intézményben
31. közötti időszakľa.

Felelős: polgármesteľ
Hattxidő: 2013.július 3 1 .
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2) a magasabb vezeto illetményét oly módon álIapítja meg, hogy a Kjt. vonatkozó ęIőfuásai,
vezetőí megbízatása a|apján kiszámolt illetménye a munkáltatói d<jntésen alapuló
illetményrésszel kiegészítve bruttó 600.000'- Ft/hó, azazhatszázezer Forint.

Felelős: polgarrrresteľ
Hataľidő: 2013.július 3 1.

3) folkéri a polgármesteľt a kinevezéshez szükséges munkáltatói dokumentumok aláírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3 1.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyĺ lľoda,
Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály Humánkapcsolatĺ lroda

Napirend 1/3. pontja
Javaslat a ,,Corvin Sétány Programmal'' kapcsolatosan folyamatban lévő

zĺnr bĺĺntetőeljáľásban sértetti indítvány előterjesztéséľe
Ülns (írásbeli e|ótetjesztés, PŐTKÉzBESÍTÉS) Z^RT ÜI,És

Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺĺ.áté - polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ lĺľlĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
267ĺ20|3. (vII.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy felhata|mazzaa polgĺĺrmesteľt, hogy a BRFK Komrpciós
és Gazdastlgi Biĺnözés elleni Főosztály Gazdaságvédelmi (II.) osztályan 01000.613412009.
bü. szám alatt folyamatban lévő brĺniigybeĺ az onkormanyzat, miĺt sértętt jogi személy
képviseletében sértetti indítvanyt és észrevételt terjesszen elő.

Felelős: polgrírmesteľ
Hataľidő: 201'3.július 1 8.

A diintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Po lgá rm esteri Kabinet

Napirend 1/4. pontja
Javaslat posztumusz Díszpolgáľi Cím adományo zására

zĺpľ (írásbeli előterjeszté s,Potĺ<ÉzBESÍTÉS) zĹnr Ülns
ÜI,És Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis }y'ráté - polgármester

LT



ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
a. He.ľÁn oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s Íľpľľ
Ha'ľa.Roz,łt:
268ĺ2013. (vil.17.)

17IGEN

SZOTOBBSEG SZUKSEGES

O NEM O TARTOZKODASSAL

O NEM O TARTOZKODASSAL

17 IGEN

A Képviselő-testület dr. Kocsis Máté ügyrendi indítvanyát elfogađva úgy dönt, hogy az
előteľj e szté st uto l só nap i rendké ĺlt táĺ gy aI1 a.

2. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2ĺ|. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Pľogram á|ta| érintett egyes közteľületek
építésének folytatásáľa
(íľásb el i e|oterj esztés, p olI<ÉZB E S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|ĺ{.áté - polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)ZAT ALH)Z MINo S ÍTETT SZóTÖB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
269t2013. (vlr.l7.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Ztt. egyolda|,űkozérđekú kötelezettség vá||a|ását (az e|ótetjesztés 1.

sztlmű' melléklete szerinti taľtalommal) tulajdonában áI|ő kdzteriilet tekintetében, a 2.
pontban meghatátozott feltételekkel elfogađja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Áfa
összegben, az a|ábbíak szerint:
a Corvin Zrt. aCoľvin Sétány 1 l9S szakaszátmegépiti az a|ábbi két ütemben:

a.) 1 195 szakaszźlbőI 28 mé1'rurt és a 1 165 - 1 19S közötti Nagýemplom utcán źlfuezető
összekötőt, a jogeľős építési engedély és a kivitelezés megkezđéséhez esetlegesen még
sziikséges engedélyek ' hozzájźrulások rendelkezésre á||ását követő 5 hónapon beliil
megépíti,

b.) a fennmaradó 8 méteľt a 119B tömb beépítésével egyútt építi meg,

Felelős : polgiírmester
HaÍźlridő: 2013 . július 1 7.

2. az I. pontban említętt közérdekű kcjtelezettségvźi|a|ás tekintetében a közteľiilettel
kapcsolatos tulajdonosi engedély megadásĺínak előfeltétele az, hogy a Corvin Zrt. és
annak éľintett proj ektcége

a.) tuđomásul veszik, hogy az elfoga'ĺĺás nem minŕjsĺi| a, Corvin Sétány Progľam
szerzőđési rendszerének ingatlanértékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a
|7I/20I2. ry I7.) szánlű képviselő{estületi határozat bármilyen jellegű
megvźitoztatástnak vagy visszavonásának azzal, hogy az érintett ingatlanok
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b.)

c.)

tekintetében - ezen tulmenően - az onkormtnyzat továbbľa is elsődleges
feladatának tekinti a probléma jogszenĺ megoldását, és

az érintett kozterĹilet tekintetében az Önkormányzat, aĺĺrak intézméĺyei és a Rév8
Zrt. közterĹilet-építéssel ĺisszefüggő minden korábbi szerzódésí vtila|ásaít
tekintsék szerződéss zetuen tel j e sítettnek, és

a közérdekű kötelezettségvállalás összegével (előreláthatóan minimum
150.000.000,- Ft + AFA) és a jelen előterjesaésben vállalt köZteľĹilet-építéssel -
ide értve a 4. pontban meghatźtrozott ĺinkormányzati építést is - kapcsolatosan
mondjanak le bármilyen jellegű, szerzóđéses vagy szeruóđésen kívĹili követelésľől,
igényľől az onkormányzaltal, annak intézményeivel (ideértve a továbbiakban a
Polgármesteri Hivatalt is), és a Rév8 Zrt-ve| szemben' és

a 4. pontban említett teľületekľe vonatkozó _ birtokukban lévő - építési terveket,
engedélyeket térítésmente sen és hatáńdőben rendelk ezéste bocsátj ak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

fe|hatalmazza a polgármesteľt, hogy az 1. és 2. pontok végrehajtása éľdekében
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, a szfüséges szerződést kcisse meg.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. auguszfus 01 .

az l.-3. pontban említettektől fuggetlenül saját fonásból - a |1603 címen tervezett
beruházási e\őirányzatterhére - ĺjnállóan megépíti 80.560.614 Ft + ÁFA összegben

a.) a Leonardo u I. ütemének út- térburkolási, víz-csatomázási' és közvilágítás
kiépítési munkáit,

b.) a Leonardo utcának a Sétany és a Tömő u. közötti szakaszának, Leonaľdo utcĺának
a Tĺimő es Ülloĺ út k<jzcjtti szakaszának. valamint a Prźúer utcának a Futó és
Leonardo kcizĺitti szakasztnak iđeiglenes útépítési munkáit, és

c.) a Leonardo utcának a Sétany és Üllői út kĺjztitti szakaszźnak,Ptátet utcának a Futó
és Leonardo ktjzĺjtti szakaszźnak ideiglenes jardaépítési munkáit az előteľjesńés 3.

számu melléklete szeľint műszaki taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. július 1 7.

d.)

a

4.
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5. felkéri a Rév8 Zrt-t a 3. pontban foglalt végrehajtásában töľténő közreműködésében, és
beruhazások pontos műszaki taľtalmának összeállítására és a szükséges eljaľások és

előterj esztések előkészítésére.

Felelős: Rév8 Zrt.
Hatźriđo: f0I3. iúlius 1 7.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Vagyongazdálkodási és

Üzem e lteté s i Ü gy o sz tá./ry,, P énzugy i Ü gy o sz tá|y, Ftév 8 Zr t.

Napirend 212. pontja
Javaslat a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos diintések
meghozata|áľa
(íľásbeli előterj eszté s, p oľl<BZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBI-Ő
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZo TÖ B B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
270t2013. (VII.17.) O NEM 3 TARTOZKODASSAL

L A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a256lf012. (VII.19.) számú képviselő-testĹileti határozatot visszavonja.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatĺĺľidő: 2013.július 17.

2. a Prcmpt-Immo Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. ,,a Budapest VIII., orczy út ]. szdm
aĺatti ingatlanon (hrsz.,. 36030) a Józsefváľosi onkormányzat által végzett beruhĺŁások
forgalmi értékének meghatdrozóSa,, taryyű éľtékbecslése alapján, a Jőzsefvárosi Kulturális
és Spoľt Kiemelten Kozhaszn,ű Nonprofit Kft. źita|, az orcry ut 1. szám a|att Iévó
ingatlanon végzett beruhazásokat az onkormányzat a JóHíľ Józsęfuaľosi Nonproťrt Kft-től,
6,446.000,- Ft + Áfa összegben megvásárolja és felkéľi a polgáľmestert az adásvételi
szerzóđés a|áírźsźra.

Felelős: polgármester
Hattndo: 2013.július 17 ., a szetződés a|źirásának hatáľideje ZUI3.július 23.

3. a) a Budapest VIII. kerület belterület 36030 helytajzí számu, tęrmészetben 1089
Budapest' orcry út 1. szám a|att ta|źiható, kivett iroda, ra|<tát, múzeum és üzem
megnevezésű, műemléki védelem a|att źi|ő, ingatlanon az onkoľmányzat á|ta|végzett
értéknövelő beruhazásokat 80.000.000,- Ft + Afa összegben átadja MNV Zrt. részére.

b) elfogadja a Magyar Allam és az onkormĺĺnyzat kozott kötendő, az előterjesztés 3.

szétĺrú mellékletét képező megállapodás tartalmi elemeit és felkéri a polgármestert
annak aláírásźna.

14 IGEN
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c) elfogadja aMagyar Állam és az onkormtnyzatközĺjtt kĺĺtendő, az előterjesńés 4. és 5.
számi mellékletét képező kezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való tijrléséről szóló
megállapodásokat és felkéri a polgármesteľt azok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

il. A Képviselő-testület tulajdonosi jogktirében eljáľva úgy dtĺnt, mint a JóHír
Józsefuárosi Nonprofit Kft. egyszemélyes tulaj donosa, hogy

l. az e|őterjesńés 6.lA. számí mellékletét képező, a kalandpaľk, jźńszőtét és egyéb
eszkĺjzöket,berenđezésęket a Kft. térítésmentesen aMagyar Allam tulajdonába adja.

Felelős: polgármester
Határido : az ingat|aĺ biľtokba adása

2. az előteľjesaés 6./B. szám,Ú melIékletében szereplő parkfenntaľtáshoz kapcsoló
eszközöket, a Kft. térítésmentes, tartós haszná|atba ađja a Józsefuarosi Városiizęmeltetési
Szo|gá|at részéte.

Felelős: polgáľmester
Határidő : az ingat|an birtokba adása

3. felkéľi a JóHír Jőzsefvárosi Nonprofit Kft. ügyvezetojét, hogy tegye meg a kiköltözéshez
és az ingatlan birtokba adástlhoz szfüséges intézkedéseket és gondoskodjon a
parkfenntartással, üzemeltetéssel kapcso|atos szerződések felmondásaľól.

Felelős: JóHír Józsefuaľosi Nonproťrt Kft. ügyvezetője
Hatźriďő: 20|3.július 17.,va|amint a tertilęt birtokba adása

III. A Képviselő-testület rĺgy dönt' hogy

1. az e|őterjesztés 6.lC. mellékletét képezó eszkĺjzöket, berendezéseket térítésmentesen a
Magy at Allam tulaj donáb a adja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. iúlius 17.

2. a JóHír Jőzsefváľosi Nonprofit Kft. részére támogatásként 3.500,0 e Ft-ot biztosít a
il.l. pont szęrinti źúadáshoz kapcsolódó Afa fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2013.július 17.
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3. aI.f,poĺúban,aZ I.3. pontban,aIII.2. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzat bevétel |1502 cím _ ĺjnként vćiIalt feladat - intézményi mrĺkodési
bevételek _ áfabevétel és tfa visszatéľülés _ e|őiráĺyzatźlt 23.340,4 e Ft-taI, a dologi
kiadás - áfa befizetés, onként váIla|t feladat - eIóirźtnyzatát 2I.600 e Ft-tal, a
beruházások - önként vállalt feladat _ előirányzatát I.740,4 e Ft-tal megemeli.

b) az onkormźnyzatbevétel - ĺjnként vállalt feladat _ a l l805 cím mfüödési célú átadott
pénzeszkoz eIőirćnyzatát 6.446,0 e Ft-tal csökkenti és a 1I50f cim beruházások -

önként vál'Ialrt feladat _ e|őirźnyzatát megemeli.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és źitalénos taľtalékon belu| az
általĺános tarta|ék előíráĺyzatarőI _ kötelező feladat _ 3.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11805 cím műkĺiđési célú átadottpénzeszkoz_ önként vállalt feladat _ e|őfuźnyzatára.

d) felkéri a polgáľmestert, hogy a kciltségvetésľől szóló renđelet következő módosításáĺáI
a határ ozatban fo glaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)c) pontok esetében 2013. július 17., d) pont esetében a költségvetésről szóló
rendelet következő módosítása.

4. a III.3. pontja alapján felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a JóHír Józsefuĺíľosi
NonpľoÍit Kft-vel kötött 2013. évi támogatási szęrződés módosításának elkészítéséről,
és aláíľásaľól.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a tźlmogatźlsi szerzodés módosításának a|áírźna 2013.július 25.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
tigyosztály Gazdálkodási Iľoda, JóHír Józsefvárosĺ Nonpľofit Kft.' Pénzügyi
IJ gy o sztá|y, J őzs eÍv áro s i Vá ľo s üze m eltetés i Szo t gálat

Napiľend 2l3. pontja
Teleki téľi piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ{áté - polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A IiATÁR)ZATH)ZATALHOZ EGYSZERÚ sZóToBBsÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
27112013. (Wr.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja az előteľjesztés mellékletétképző, Teleki téľi
piac építésével kapcsolatos II. negyedéves bęszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetóje, Rév8 Zrt. vezetője
Hatźriđő: 2013. július 1 7.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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+ dtintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály, Kisfalu Kft., Rév8 Zľt.

Napirend 214. pontja
Javaslat az Aurőra utcai ľendelrő intézet felújításához kapcsolĺídĺó döntések
meghozatalára
(íľásbeli e\őteqesnés, polKÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR >ZATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
272t2013. (Ur.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 25812013. (vI.27.) szźtmu képviselő-testtileti határozat aIapjan a Budapest Fővaľos
VIII. keľrilet Jőzsefvátosi onkormtnyzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség áIta|kiírt
Közép-Magyarorczági operatív Progľam EgészségĹĺgyi szo|gźitatások, jaróbeteg-
szakellátás fej lesztése a Közép-M agy ar or szźlgi ľégióban KMOP-4. 3,2 l A- I 3 kódszámú
pźiyázati konstrukciójára bľuttó 970 000 000 Ft beruházási összkciltséggel,
254 550 000 Ft ĺinľésszel, ptiyźnatot nýjt be és felhatalmazza a polgármesteľ a
p á|y ázat b enyúj tás ához s ziiks é g e s ö s s ze s do kumenfu m aláir ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľido: 2013.július 17.

2. elfogadja az eloterjesńés mellékletét képező módosított pálryźzati adatlapot és
megvalósíthatósági tanulmáný.
Felelős: polgiírmester
Hatfuiđő: 2013.július 17.

3' elfogadja az előterjesztés mellékletét képező PHARMANOVA Zrt. (széLďlely: 1089
Buđapest, Bláthy ottó utca 9., cégsegyzékszźlma: Fővaľosi Törvényszék Cégbíľósága
Cg. 0 1 - 1 0- 044223, ađőszáma: 1 1 929 8 53 -2-42, statisztikai számj e|e: 1 1929853 -6420 -
114-01) kizźrő|agos fulajdonát képezó, a Budapest, VIII. ker. 35037lNf hrsz-on
nyilvantaľtott, természetben a 1084 Budapest, Auróra u.22-28.I. emeletén talźihatő,
4|5 m" alapterületu győgyszęrtárca és a társashází kozos tulajđonbó| hozzźl tartoző
798/10000 kcjzös fulajdoni hźnyađra vonatkozó' bruttó 70.500.000,- Ft ĺisszegti
adásvételi szerzőđést és felkéri a po|gtlrmesteľt az aďźsvétę|i szerzódés a|áirására,
valamint az ingat|arl-nyilviíntartási bejegyezéshez szfüséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013.július 19.

4. elfogadja az előterjesztés mellékletétképező Hajnal Gyógyszeľtári Betéti Társasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28., cégtregyzékszáma: Fővarosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.01-06-51352I, adőszáma:28863731-2-42, statisńikaí
tijtzsszáma: 2886373I-4773-212-0I), kötendő helyiségbéľleti jogviszony kĺjzös
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megegyezéssel való megszĺintetéséľől és másik helyiség bérbe adźsárő| szóló
megállapodást és felkéľi a polgármestert amegá|Iapodás aláítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 19.

A dtin tés v é grehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : Pol gáľm esteľi Kab inet

Napirend 215. pontja
Javaslat a ľnn-roZ ,,A,, je|u páiyázaton valĺí részvételľe
(írásbeli előteľjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmesteľ
Szilágyi Demeter - képviselő

S,ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspl-o
(Dr. Ferencz orsolya éľintettség okĺín nem vesz részt a szavazásbaĺ)
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
273ĺ20t3. (v[.17.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy dr. Kocsis Máté ügyrendi indíťványát elfogadva a
napirend vítá,jźĺ ismét megnyitj a.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
(Dr. Ferencz orsolya érintettség okán nem veszrészt aszavazásban)
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vn.lo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
274t2013. (vII.17.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) a Fővárosi onkoľmanyzat á|ta| meghirdeteft TÉR-KO Z vérostehabilitációs pá|yźzat

,,A'' jelű _ Közterületek komplex megújítása progľamj áľa, a,,Euľópa Belviírosa Program II., a
Palotanegyed Kulturális Varosmegújítźsa,, című projekt tźrsasházi komponensére a
Tźrsashźzi Pźiyázatokat E|birá|ő Munkacsoport 712013. (V[. 15.) számuhatáĺozata a|apjźn
az alábbiZ5 tźrsashtn bevonásával veszrészt és nýjt be ptiyźzatot:

- Rökk Sz. u.11. hrsz.36677
- Somogyi B. u. 17. ltĺsz.36466
- Horánszky u. 4. hrsz.36631
- Kőfaragó u. 5. hĺsz.36487
- Bľódy S. u. 30/a hrsz.36579
- Szentkitá|yiu. 17. hrsz.36523
- Bródy S. u.14. hrsz.36528
- Kĺúdy Gy. u. 6. }ľsz' 36607
- Gyulai P. u. 1. hrs2.36436



Gutenberg tét 2.
Kĺúdy Gy.u.2.
Kőfaľagó u. 10.

Somogyi B. u.7.
Somogyi 8.u.22.
Knídy Gy. u. 5.

Gyulai Pálu. 9.
Lőrinc pap tér 3.

Bródy S. u. 36.
Rókk Sz. u. 5.
Horánszky u. 3.
}ĺ4Ikszźúhtér2.
Máriau. 16.

Iftúdy Gy. u.20.
Horiínszky u. 8.

Vas u. 18.

- Bródy S.v27.
- Somogyi B.u. 14.

- Vas u.14.
- Gyulai P. u. 8.
- Bródy S. u. 32.
- Horánszky u.7.
- Kľúdy Gy. u.4.

hrs2.36479
łvsz.36605
llľsz.36470
hĺsz.36462
Ltľsz.36422
hĺsz.36714
hrs2.36445
hrsz.36718
ltĺsz.36492
hĺsz. 36680
lusz.3662I
hľsz. 36603
|lľsz.36664
hrsz.3667I
brs2.36633
hrs2.36494

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3.július 17.

b) amennyiben a hatfuozat 1. a) pontban szereplő társasházak közül nem köt támogatási
szerződést, helyettfü az alź.ł:bi 7 ttrsashźzakat vonja be:

hrs2.36655
I'rs2.36425
tus2.36498
|tĺsz.36453
hrs2.36496
hĺsz.36618
brs2.36606

Felelős: polgáľmester
Hataridő: pá|yázat benyújtását követően

2. a) a 15312013' (V.08.) számíl' képviselő-testületi hatźlrozat alapjźn elfogadja, az ,,Eurőpa
Belvárosa Pľogľam II., a Palota negyed Kultuľális Vaľosmegújításď, elnevezésű projekt
adat|apjźi és annak mellékleteit (1. számú mellékletét képező taľtalommal), L22.434.350,- Ft
cinkoľmányzati sajźú foĺrás biztosításával, valamint felhatalmazza a polgrĺľmestert azok
a|áirására, és a teljes pá|ytzati dokumentáció benyújtásźĺra a Fővárosi onkormanyzat számźlra.
Egyben felhata|mazza a polgármestert a páIyázati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak aláírźsáĺa, annemyiben az nem érint önkoľmányzati foľrásbevonást, hatáľidő
módosítást és az e|fogađott pľogram elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2013.július 3I., az esetleges módosításokat követően azonna|.

b) vállalja a határozat f .a) pontja szerinti pźiyázatban szeľeplő a|ábbi ingatlanokat a pľojekt
|ezárźsźńőI szźlmított 5 évig nem idegeníti el:
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- Bródy Sándor utca hrsz.36559lII
- Pollack M. tér hĺsz.36561
- Gutenbeľg téľ hĺsz.36480
- Somogyi Béla utca hrsz.36429
- Rökk Szilárd utca hĺsz.3668I
- Gyulai Pál utca hĺsz.36435

Felelős: polgármester
Határiđő 2013.július 17.

c) fe|hata|mazza a poIgármesteľt a páLyázat benyújtása érdekében az alábbi taľtalmú
ny ĹIatko zat aláir ás tr a:

,, A Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsęfváĺosi onkormányzat az 1993. évi LXXVil.
tclrvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti befizetési kötelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2013.július 17.

3. nyertes pźiyázat esetén az ,,Elltőpa Belvárosa Program II., a Palota negyed Kultuľális
Városmegújításď, elnevezésű projekt és a TÉR-Koz palyazat ,,B,, jeliĺ komponensre
benyújtott ptiyazat(ok) projektmenedzsmenti fęladatainak e||átásáva| a Rév8 Zĺt-tbizzameg,
összesen 19 685 e Ft + áfa összegű megbizási díjjal.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: apá|yázatelbírá|ásátkĺivetően

4. ahattlrozat2. pontjtlban szerinti Iff .434'350,- Ft saját fonást az a|ábbiak szerint bińositja:
- utak felújításahoz (Btőđy S. u. - Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenberg tér (az EUB I

nem érintett része): bruttó 93.700.000,- Ft
- kĺjzművek felújítása, cseréje: bruttó 1.300.000,- Ft
- közteľĹiletek tájépítészeti elemeinek megúj ítása:

- Bródy S. u. - Vas u. - Horánszky u. csatlakozásában,,Koz_TÉR'' kialakítása,
növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 600. 000,- Ft
- Pollack M. tér ,,KOZ_TÉR'' kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok
elhelyezése 1.400.000,- Ft
- Gyulai P. u' ,,KOZ_TÉR'' kialakítása, növénytelepítés, utcabútoľok elhelyezése
400.000,- Ft

- nem beruházási célú, kĺjzĺĺsségfoľmáló kiegészítő elemek tisszesen 2.600.350,- Ft
- VBT területén a tfusasházak konerilethęz kapcsolódó épületrészek megújítása:

15.434.000,- Ft
- projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft
- műszaki ellenőľzési díj: l.000.000,- Ft
- kozbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft

Felelos: polgármesteľ
Hatáĺiđő: 2013.július 17.
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5. a hatźlrozat 2. és 4. pontjában foglaltak miatt az önkormanyzat kiadźs III07-02 - önként
váIIaIt feladat - fejlesztési céltartalékon beltil a EUB II. céltartalék előiranyzatźrő| I20.09I,1
e Ft-ot, a 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon beltil az üdülőhelyi feladatok
központosított állami támogatás idegenforgalmi célú céltaľtalék - kötelező feladat
e|óirźnyzatfuőI2.343,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadáS 11605 cím EUB II. projekt - onként
vállalt feladat - felújítási e|őfutnyzatá,ĺa97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft,
közművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, mrĺszaki ellenőruési dij címén 1.000,0 e Ft,
kozbeszęrzési díj címén 1.000,0 e Ft - fe|ha|mozási előiranyzatára2.400,0 e Ft-ot - KöZ-
TER kialakítás címén - dologi e|oiráĺyzaÍźlta 7.600,3 e Ft - ot - közösségfoľmáló elemek
címén 2.600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft - fę|halmozási célú źltadott
péĺueszkoz e|okźnyzatára |5.434,0 e Ft-ot _ ttnsashtzak felújítási támogatása címén-.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2013.július 17.

az ,,Eurőpa Belvárosa Pľogram II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď, elnevezésű
projektben éľintett alt.ŕbi önkormányzati tlJ|ajdonú ingatlanokľa a tulajdonosi hozzájáru|ását
megadja:

6.

- Bródy Sándor utca
- Pollack M. tér
- Gutenbergtér
- Somogyi Béla utca
- Rökk Szilárd utca
- Gyulai Pál utca

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013.július 17.

hrs2.36559111
hrsz.3656l
hľsz. 36480
hrs2.36429
hrsz. 36681
hĺsz.36435

7. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló önkormźnyzati
rendelet kcjvętkező módosításánáI, valamint a 2014. évi költségvetés tervezésénél - a

k<izteľületek, ntĺvény gondozás és bútoľzat karbarftartás - vegye figyelembe.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataĺidő: a költségvetésľől szóló önkormźnyzati rendelet következő módosítása, a 2014,

évi kĺjltsésvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztályo Pénzügyi Ügyosztály, Rév8 Zrt.
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HATAROZAT:
275ĺf013. (uI.17.)

Napirend 216. pontja
Javaslat a ľnn-xoZ ,,B,, je|ű pályázaton való részvételre, Széchenyi
István Szakkolégium A-lapítvánnyal egyiittmííkłidésben
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Iľĺ.IźLĺé_ polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Szl|ágyi Demeteľ - képviselő

SZAV AZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z MINo S ÍTETT SZóTo B B SÉG SZÜKSÉGE S

14IGEN O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

|. tészt veSZ a Fővaľosi Vaľosľęhabilitációs Keľet ,,B'' jelű - Közösségi célú
vaľosrehabilitációs páIyázaton a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvánnyal
(Pk.6I616ll sz. hatźtrozattal' 9. sorszám alatt bejegyzett és 13. Pk 6167611990lII. sz,
végzésben kozhaszĺ,Ú szervezetté minősített, székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 43-45.).

Felelős: polgármester
Hatáĺido: 2013.július 17.

2. a ,,Széchenyi a Palota negyedben - Jőzsefváros Egyetemvaľos jellegének erősítése a
Széchenyi István Szakkollégium közösségi célú fejlesztésével'' elnevezésű pźĺIyázatí
dokumentációt befogadja, az adatlapot, szakmai mega|apoző tanulmáný és annak
mellékleteit (az előterjesztés 1. számu mellékletét képező taľtalommal), valamint
fe|hata|mazza a polgaľmestert azok a|áirására, és a teljes pźiytzatí dokumentáció
b enýj tás ára a F ő varo s i onkoľmanyz at szttmár a.

Egyben fe|hata|mazza a poIgármesteľt a pźůyázati dokumentáció és annak esetleges
módosításaínak aláírására, amennyiben az nem érint önkoľmányzati forrásbevonást,
hatáĺiďő módosítást és az e|fogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013 .július 3 I ., az esetleges módosításokat követően azonna|.

3. felhatalmazza a polgármestert a pźllyázat benyújtása érdekében az a|ábbi taľtalm,ű
nyíIatkozataláirásáĺa:

',A Budapest Fovĺĺros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat az 1993. évi L)O(VIII.
törvény 63. $ (l) és (2) bekezdése, valamint a 63iA.$-a szerinti bef,rzetési kötelezettségét
teljeSítette.''

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013.július 17.

4. váIla|ja a befogadott program 3 évig töľténő mfüodtetését a Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvánnyal egyĺitt, önkormányzati ťtnalszírozás nélkiil és azza| a
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feltétellel, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt a Felek együttmiĺködési
megállapodásban rogzitik a fenntartásíidoszahavonatkozó kĺjtelezettségeket.

Felelős: polgármester
Határiđó : páIy źzat e|bíráIását követően

+ dtintés végrehajtá.sát végző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály' Pénzü gyi Ugyosztály, Rlév8 Zrt.

Napiľend 2ĺ7.pontja
Javaslat a ľÉn-xoZ,,B,, jellűpáiyárzaton való részvételre a Népszínház

(íľásbeli e|óterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester, Zentai oszkát képviselő

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
276t20Í3. (vII.17.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. részt vesz a Fővárosi Vaľosrehabilitációs Keret .,,B'' jelű - Közösségi célú
városľehabilitációs pá|yázaton a Népszínház Kot a Polgáľi Ertékekért Egyesület (székhely:
1087 Budapest, Beľzsenyi u. 4,IlI8., adőszém: 18294028|42) együtmfüĺidésével.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

2. a ,,JATszoľÁnsAK _ II. Jrános Pá| pápa téri jźľtszőtéľ funkciőbővítő megújítása''
elnevezéstĺ pá|yázati adatlapot befogadja, az eloteqesztés 1. számíl mellékletét képező
taľtalommal' valamint fe|hata|mazza a po|gáľmesteľt annak alźlírásźra és a pá|ytnati
dokumentáció benyújtá sára a Fővarosi Önkormányz at szttmźra.
Egyben fę|hata|mazzaapo|gármestert apá|yénati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak aláírásźra, amenrlyiben azÍLem érint cjnkoľmtnyzati foľrásbevonást,
hataidő módosítást és az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidó : 2013 . j úlius 3 1 ., az esetleges módosításokat követőe n azorľ:ra|.

3. fe|haÍalmazza a polgármestert a pá|yazat benffitása érdekében az alábbi l.artalmí
ny1|atkozataláirźsáĺa:

',A 
Budapest Főváros VIII. kerĹil ęt Jőzsęfváľosi onkoľm tnyzat az 1993 . évi LXXVil.

törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a63lA.$-a szerinti befizetési kĺitelezettségét
teljesítette.''
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I3'július 17.

4. uál|alja a befogadott pľogľam 3 évig torténő műkodtetését a Népszinhaz Kör a Polgári
Ertékękért Egyestilettel egyĹitt, önkoľmanyzati f,rnanszírozás nélkül és azza| a feltétellel,
hogy a támogatási szerzóđés megkötése előtt a Felek egyĹittmúködési megállapodásban
rögzítik a fenntartási időszakĺa vonatkozó kötęlezettségeket.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő : pá|y źzat elbirźiását ktjvetően

+ dtintés végrehajtá.sát végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály' Pénzügyi Ugyosztály, Rév9 Zrt.

Napiľend 2/8. pontja
Javaslat az MNP III pľojekt keretében emlékhelyľe vonatkoző pá|yázat
kiírására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i!i4źúé _ polgáľmester

Egry Attila - alpolgáľmester
Balogh István Szilveszter - képviselő
Kaiser József - képviselő

SZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYSZERu s zoľoB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HeľÁRoza.ľ:
277|20|3. (v[.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselo-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az MNP III projekt keretében megújuló Teleki téren elhe|yezendő szoboregyüttes
megvalósu|źsźra nyi|t páIyázatot ír ki.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013 . július 1 7.

2. ahatźrozat 1. pontja alapjźn elfogadja az e|otetjesztés mellékletétképező ptiyázati kiírást,
és felkéri a polgármestert a pźiyźzati kiíľás a|áításáĺa.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20 I 3 . j úlius 1 9.

3. a) a pá|yazat BiráIő Bizottságába szahnai szewezetként a BTM - Budapest Ga|ériát, a
Magyar Nemzeti Múzeumot es az Újirány Tájépítész Kft-t. Az onkoľmtnyzat részérő|
tagként kijelĺjli đijazás nélkül

dr. Kocsis Máté polgármestert,
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Sántha Péterné alpolgármestert,
Femezelyi Gergely DLA főépítésń.,
Alfr ldi Gyöľgy DLA projketmenedzseľt.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 2013.július1 7.

b) felkéri a polgármestert, hogy a BTM _ Budapest GaIériátőI a pá|yaművek szakmai
étékelését rendelje meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó : a pźiy amuvek beérkezését követően

4. a BTM - Budapest Galéria szakmai dijazasara bruttó 50e Ft-ot, a Magyar Nemzeti
Múzeum szakmďl díjazására bruttó 25e Ft-ot biztosít az ĺjnkormźnyzati kiadás |1703 cím
do l o gi e|óir ány zatának keretébő l a ható s ági elj áľás ok e|őir źny zatán.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július 17.

5' a nyertes pá|yamllről a Bíľá1ó Bizottság javaslata alapjarl a Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2013. szeptemberi havi első rendes ülése

A döntés végľehajtását végző szer"vezeti eg'ység: Yárosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Pénziigyi Ügyosztály

Napirend 2/9.pontja
Dtintések a Magdolna Negyed Pľogľam III megvalĺósításálhoz
kapcsolĺódóan
(írásbeli előterj esztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterj esĺő : Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgáľmester
Balogh Istvan Szilveszter _ képviselő
Kaiser József - képviselő

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
278ĺ2013. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy diint, hogy
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1. felkéri a projektmenedzseri feladatokat ellátó Ftév9 Zrt-t a KMOP-S .I.l.lB-I2-k-20I2-
0001 páIyazat szerinti Helyi Támogatói Csoport (a továbbiakban: HTCS) Mrĺködési
Rendj ének kidolgozására.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatráridő: 2013. augusztus 31.

az onkormányzat, mint pľojektgazda részéró| a HTCS elnökĹkooľdinációs feladatait
dr. Santha Péterné alpolgármester látja el.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013.július 17.

a) az onkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló megbízási szęrzodést 20|3,
augusztus 1 -jével 2013 . december 3 l-ig módo sítja, azza|, hogy a Kisfalu Kft'. e||átja a

KMOP-5.1.I'lB-I2-k-2012-0001 páIyázatban ľésztvevő tfusasházi konzorciumi
paľtnerek műszaki kooľdinációs feladatait.

b) a 3.a) pont szerinti feladat ęI|átására nettó 10 millió forint + Áfa összeget biztosít
p á|y tzati támo gatásb ó l, a Rév 8 Zrt. pr oj ektmenedz s eri díj azźsźnak terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2Ol3.augusztus 01.

ahatáĺozat 3. pontja a|apjáĺ felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezętőjét amegbízási szerzódés
módosításának elkészítésére és a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.
július havi utolsó rendes ülésére toľténő beterjesztésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője, polgármester
Hataridő: a Yćtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi utolsó
rendes ülése

felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a hatźnozat 3.b) pontja a|apján készítse el a
projektmenedzseľi megbízási szerződésének módosítását azza|, hogy a megbizási
szerzođés szerinti pérzugyí ütemezés keľiiljön összhangba a projekt ťlzikai zánásźnak
időpontjával(2015. május 30.), és fe|hatalmazzaapo|gźttmesteľt aszerzođésmódosítás
aláításźtra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. augusztus 31.

felkéri a Rév8 ZÍt-t, hogy kezđeményezze a hatźrozat 3. pontja szerinti
költségátcsopoľtosítás míatt a Tiímogatási szerződés módosítását, és felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés módosításához sztikséges dokumentumok
a|áitására.

2.

a1

4.

5.

6.

Felelős:
Hatźnĺdo:

polgármester, Rév8 Zrt.
2013.július 17.
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A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Rév8 Zrt.,
Kisfalu Kft.

Napirend 2/10. pontja
Javaslat fedezet biztosítására az Euľópa Belváľos Program I. |ezárásához
sziiks éges felad atok e|látásár a
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Csete ZoItán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELŐ
A HATÁR IZATIľrIZAT ALIľĺIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f79l20Í3. (vII.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja az Európa Belvárosa Program keľetén belül megvalósult kĺiĺertileti
beľuhazások és a Horánszky u. 13. sz. alafr. kialakított H13 Diák és Vállalkozás-
fejlesztési Központ akadálymentesítési feladatainak szfüségességét a pľogľam
múszaki fejezetének |ęzáľása érdekében, melynek bekeľülési cisszege mindösszesen 1

millió foľint.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataľido: 2013.július 17.

ahattrozat 1. pontjában foglaltak alapján
a) a Jőzsefuárosi Közösségí Hazak NonproÍit Kft. részére a H13 Diákcentrum és

Yá|Ia|kozásfejlesztési Központban akadálymentesítési Munkálataira 700 e Ft-ot
biztosít, ezért az onkormanyzatkiadás 11107-02 cím fejlesztési céltaľtalékon belül
azEUB II. fejlesztési céltatalék _ önként vá||a|t feladat _ e|őirányzatárőI700,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím műkcjdési célú átadott pénzeszkoz
előhźnyzatźra.

b) a köZteľiilet felújítások keresztezođéseiben' a gyalogos jarda és úttest
keresztezódések akadálymentesítéséľe 100 e Ft-ot biztosít, meljnek fedezetę a
Jőzsefvárosi Vaľostizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím dologi előirźnyzatan belül _
kote|ezó feladat _ az,(ĺkarbantartás e|ófu ány zata.

c) a szakvélemény dijźra2O0 e Ft-ot biĺosit, ezértaz onkoľmányzat kiadás 11106-
02 cím dologi e|őirźnyzatan belül a szakértőí és egyéb szolgźitatźtsi đíjak _ önként
vállalt feladat _ e|őirányzatárőI200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím EUB I.

projekt _ önként vá||aIt feladat _ dologi e|őirźnyzatźna.

Felelős: polgármester
Határíďó: 2013.július 17.

ahatźrozat2. pontjában foglaltak miatt felkéľi a polgármesteľt, hogy a kĺiltségvetésről
szóló rendelet következő módosít ásáná| a hatáĺozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

2.

a
J.
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Felelős: polgármester
Hataridő: legkésőbb 2013. december 31.

4. ahatátozatf .a) pontja alapjźn felkéri a polgármesteľt a Józsefuaľosi KözĺisségLHazak
Nonprofit Kft-vel kötott támogatási szerzódés módosításának elkészítésére és annak
a|áírásfua,

Felelős: polgármester
Határidő: a szerzođésmódosítás a|áirásźnakhatárideje 2013.július 25.

5. a határozat 2.c) pontja a|apján felkéľi a Rév8 Zrt-t rehabilitációs szakmémöki
szakvé|emény beszerzéséľe, és felkéri a polgármestert a Rév8 Zrt-vel k<jtendő

megbízási szerző dés a|áír ására

Felelős: polgármester
Hatá;ridő: a megbizási szęrzođés a|áírásánakhatáľideje 2013.július 25.

A dtintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt.' JKH NKft., JvsZ, Pénziigyi
Ugyosztály

3. Pénzii gyi' költsé gvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a Jőzsefvźlľosi Ktizterůilet.felügyelet 2013. évi ktiltségvetésének
mĺódosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esĺő : B iál C saba _ J őzsefu tlro si K<jzteľtilet-felĺigyelet v ezetoj e

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
280t2013. (VII.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Közteľület felügyelet parkolás mfütidési bevételi tĺjbblete miatt:
a) a 30105 cím mfüĺjdési bevételek _ önként vállalt feladat - e|őfuányzatát III.227,0

ezet Ft-tal, a dologi kiadás - önként vállalt feladat - előirtnyzatát - áfa befizetés
3I.699,0 e Ft-tal, egyéb dologi kiadások 13.000,0 e Ft-tal _ osszesen 44.699,0 eFt-
ta!' atámogatás értékrÍ műkĺjdési cé|ű pénzeszkoz átadás á|Iamhánartáson belülre -
önként vállalt feladat - e|őirányzatot36.569,0 e Ft-tal megemeli,

b) a 30105 cím bevétęli finanszírozásí műkodési bevételen belül az irźnyítőszervi
tĺímogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án történő jőváírźsa _ kötelező
feladat _ előiranyzatát 22.334,0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozási
működési bevételen belul az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
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fizetési szám|án töľténő jőváirása - önként vállalt feladat _ előirányzatát 2.008,0 e

Ft-tal, a 30104 cím bevételi ťlnanszirozásí mtĺködési bevételen belül az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváirása
_ ĺjnként váILaIt feladat _ előfuźnvzatat 5.617.0 e Ft-tal csökkenti.

c) az onkonrrálryzat 11108-02 cínr - kĺjtelező feladat _ ťlnanszítozási mfüödési
kiadásokon be|i| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirányzatát csĺikkenti és a kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általános
tarta\éktn _ ktltelező feladat - belül az áItalźnos tartalék e|őirźnyzatát megemeli
29.959,0 e Ft-tal a Köaeľület felügyelet parkolás működési bevételi többlete miatt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. iúlius 1 7.

2. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításáná|
a hatát ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a költsésvetésľől szóló ľendelet kĺjvetkező módosítása.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Kiizterület.feliigyelet'
Pénzügyi Ügyosztály

Napĺľend 3ĺ2.pontja
Javaslat a 20|3. évi kiiltségvetésľől szĺílrí 912013. (II.22.) rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiíľmester

A sZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZóTOBBSÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrprp 15 IGEN, 1 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vln.
KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľronľĺÁľyzĺ.ľ rnpvrsnLo _ TESTt]LETENEK
36t2013. (vII.18.) oNxonľĺÁľyza.ľr RE,NDELETET A 2013. Évr
xor.ľsÉcVETÉsRoL szoLo gt2013. (II.22.) oľronmÁNYZATI RENDELET
ľĺónosÍrÁsÁnor,

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető'

A rendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képvĺselői Iľoda
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előterj esztések

Napiľend 4ĺ|. pontja
Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szőIró 24812013. (vI. 19.)

számű képvĺselő-testületi hatá.ľozat módosítására, il garázs cé|jáľa
hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a KisÍälu KÍt. iigyvezető igazgatőja

SZ^VAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A HATÁR IZATHIZAT AL:']IIZ EGYSZERŰ szóľoBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
28tĺ20t3. (vil.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testt.ilet úgy dĺint, hogy a 248120|3, (VI. 19.) szźlrníhatározatźnak II. fejezet ,,A
bérleti díj megáIlapitására vonatkozó szabáIyok,, után lévő 8. a) pontjában a garázs
tevékenységľe vonatkozó bérleti díj meghatáĺozásźft az alábbi mondattal egészítí ki: ,,A
parkolási zőnában elhelyezkedó garźzs céIjfua hasznosított helyiség esetében ahavi bérleti díj
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adoÍt parkolási zőna 50 őra
parkolási díj ának megfelelő összeg.''

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźridő: 2013 .július 25.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 4ĺ2. pontja
Javaslat a 1'6lf010. (III. 8.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításáľa,
valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélkůili
lakáshasználók megsegítésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesterFD

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToBB sÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
282t2013. onl.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásĺának
feltételeifől, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (m.08.) önkormanyzatírcnde|et
módosításának2013.július Z}-énhatźiyba lépésével, 2013.július 26. -2013. auguszľus 26.
kozott páIyázatot íľ ki, olyan Józsefuaľosban é1ő családok részéte, akik đeviza a|apu
jelzáloghiteliiket nem képesek töľleszteni, vagy visszafizetni, és ezért az állandó
lakóhelyĹiket és tulajdonukat képezo, Budapest VIII. keniletben talá|hatő lakásukľa



vonatkozó ďeviza alapu kölcsönszerződést a ťlnanszítoző pénzugyi intézmény felmondta,
és az ingatlan tulaj doni lapjára a végrehajtási j ogot akáĺ a ťlĺanszitoző pénzngyi intézmény
javźra, akttt kozĺjzemi đíj, vagy közös k<iltség k<jvetelést érvényesítő végľehajtást kérő
javttra feIjegyeńék, valamint a ťlnanszíroző pénz:d;gyi intézménnyel és az íngatlanra
fe|jegyzett,közilzemi ďíj,vagy közĺjs költség kĺjvetelést érvényesítő végrehajtást kérővel, a
lakás kcizös értékesítésére megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga avégrehajtási eljarás
folýán megszűnt, és legalább a hźztartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel' a
páIyźuatra kiíľt lakás felújítási kĺitelezettségével, I év hatźtrozott időre szóló bérleti
szerződéssel, előbérleti jog biztosítźsával' kĺiltségelvú bérleti díj előírása me||ett' az
alábbiakban felsorolt és megnev ezett 20 daľab b érlakásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u.7 .I. em.Z. 1 szoba 38'25 fił
komfortos

2.) BudapestVIII., Dankó u.20.fsń,.3. 1 szoba 33,30mf
komfortos

3.) Budapest VIII., Dankó u.34.IV. em. 2. 1,5 szoba 46,11' m2
összkomfortos

4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15. I szoba 34,28 fił
ĺjsszkomfortos

5.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em. 27. I szoba 30,03 m2
összkomfortos

6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em. 21. 1 szoba 36,25 mr
komfoľt nélküli

7.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. 1 1. I +2 fé|szoba 72,87 fił
komfortos

8.) Budapest VIII., Karácsony S. u' 24. fszt.3. 1 szoba+hall 80,00 m2
komfortos

9.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. 10. 1 szoba 25,32mz
komfortos

10.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26,80 fił
összkomfortos

11.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. em. 2. I szoba 27,IO rŕ
összkomfoľtos

12.) Budapest VIII., Prátęr u.3O-32.I. em. 8. 1,5 szoba 42,00 m2
összkomfoľtos

13.) Budapest VIII., Szigetváríu. 4. II. em.24. 1 szoba 44'70 m2
komfoľtos

14.) Budapest VIII., Szigetvari u. 4. II. em.26. I szoba 26,47 mz
komfortos

15.) Budapest VIII., Szigetvĺáľi u. 4. fszt' 2. 1 szoba 42,68 mf
félkomfortos

16.) Budapest VIII., Szigony u. 10. Y. em.24. 3 szoba 65,80 mr
összkomfoľtos

17.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. 1 szoba +hall 42,02m2
komfortos

18.) Budapest VIII., Vajdahunyad,u.23.III. em. 1. I szoba 34,00 m2
<jsszkomfoľtos

19.) Budapest VIII., Vajdahuny ad u. 23. Y . em. 2. 2 szoba 54,00 nŕ
összkomfortos
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20.) Budapest VIII.' vay Ádam u. 6. I. em.36. 2 szoba 59,33 m2

komfortos

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. j úlius 26.

2. hozzájánll, hogy ahattrozat 1. pontjában meghatározott,pályázatra kiírt lakásokľa kotött
bérleti szerzodésekben bérbeadó, 10 éves elidegenítési tilalmat kĺjssĺjn ki.

Fęlelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013'július 17.

3. hozzájarul, hogy a pá|yćzati Jelentkezési Lap ellenéĺtékekéntbefizetett 500,- Ft +Áfa a
Ki sfalu Kft . bevéte|ét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013,július 26.

4. a Budapest Józsefuárosi onkoľmtnyzat tulajdonában áIIő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a|akbér mértékéről sző|ő 1612010. (n.08.) önkormányzati rendelet
módosításának2OI3.július Z2-éntĺjrténő hatátybalépéve miaÍtazonkormányzatbevételi
11602 cím - kötelező feladat - intézményi műkĺidési bevételek e|őirtnyzatát, ezeĺbe|ulaz
áfa visszatérülés e|oirányzatát 6,751,0 e Ft-tal, a kiadás 11602 cím dologi - kötelező _

feladat-előirźnyzatát túlf,lzetés visszautalása címén 2.426,0 e Ft-tal, valamint a kiadás
11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül az általános tarta|ék _ kötelező
feladat - e|őírányzatát 4.325,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határido : 2013 . jtilius 22.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kcivetkező módosíttsźná| a
hatźtrozat 4. pontjźtban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a kĺiltségvetésről szóló onkormányzati rendelet következő módosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Kisfalu Kft, Pénziigyi Ügyosztáty

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
28312013. (vII.17.) 1 IGEN 13 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgl dont, hogl nem fogadja el Jakabfy Tamás képviselő módosító
javasĺatát, mely szerint: a rendeletmódosítás ]. š-a kerüljön torlésre, illene off egy definíciós
rész leg/en, hogł a jelen rendelet alkalmazósóban a naglbet{Ís ľendelet alatt a ]6/20]0.

QI I. 8. ) onknrmónyzati r endel etet kell érteni.



AsZAv AZesNar JELEN VAN ĺz rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz vĺnĺosÍľpľľ szóroggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST rózsppvÁRos rÉpvlspro-ľpsľÜrprp 77 IGEN, 0 NEM, 0
ľARľózrooÁssar ELFoGADĺł És MEGALKoTJA BUDAPEsľ ľovÁnos vrrl.
xnRÜr,Bľ ĺozsrcľvÁno sr oľronnĺÁNyzĺ,ľ xÉpvsn ĺ,ő - ľnsľtir.nľÉľnr
37t2013. NII.22.) szÁľĺÚ nľľorr,rcľÉľ A BUDAPEST ĺozsnľvÁnosr
oľronľĺÁľyza.ľ TULAJDoľÁnĺ.ľ ÁI,lo r,ĺ.xÁsox ľnnľnĺ.nÁsÁľa.r
nľr-ľÉľu,nlRŐl, vALAMINT A u.xľnn ľĺBnrÉxnnol szoĺo
t6 l 20I0.uI.08.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELEI ľĺóuo sÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képvĺselői lľoda

Napiľend 4/3. pontja
Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. a|atti épületben találhatĺi lakás feltétel
bekłivetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music &
Film Produceľi Irodával ki'ti'tt megállapodás meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
284t2013. (Wr.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

I.) hozzájźlru| a}.lhoz, hogy Borbásné Ktĺteles Melinda és Borbás József tészéte a
Budapest VIII., Kisstáció u. 3. A.lph. I. em. 6. szźtm a|atti, 1,5 szobás,
összkomfoľtos, 54,83 rĺŕ a|apteruletű lakás hasznźiati megállapodása - feltétel
bekövetkeztéig, az MB Music & Film Pľoduceľi Iroda á|ta| vállalt lakás
felújításanak idejéig meghosszabbításra keľĹiljtin, a|akásamegállapított használati
díj összege megegyezik a Budapest VIII., Kőris u.28. fszt. 4. szttm a|atti|akásra a
bérlők részér e megállapított lakásbérleti díj összegével.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. augusztus 31.

2.) a Képviselő-testtilet 88l20I3. (III.20.) számu hatźtrozatźnak 2. pontja he|yébe az
alábbi rendelkezés lép:
a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szźtm alaÍĺi, 2 szoba -| alkov
kiaIakítású, 73,88 m, alapterülettĺ, komfortos komfortfokozatű lakás felújításáľa
vonatkozó, 2013. április 24. napjźn azll{B Music & Film Prođuceri Irodával kötött
megállapodźst2}I3. október 3I. napjáig meghosszabbítja, azzaI a kikötéssel, hogy
amennyiben a jeIzett határidő eredménýeleniil telik |e, az MB Music & Film

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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ProduceriIrodakötelesateljeshaszĺtůatidőtatamáĺavonatkozőhasznáIatíďíjat,a
Ptk. 301. $ (1) bekezdése szerinti napikotbér kikötésével egyidejűleg megťlzetni.
Egyben 2013. október 3I. napjáig mentesíti a lakásľa vonatkozó haszná|ati díj, és

k<jtbér ťlzetési kötel ezetts é etőI.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatźltidő: 2013. aususzfus 3 1.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 4ĺ4. pontja
A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti,3557611' hľsz-rĺ telekingatlan
értékesítésére kiíľt pá|yázat eľedményének megállapítása, javaslat új
pá|yázat kiíľására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
285ĺ2013. (vil.17.) l3IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a\atti 35576lI helyrajzí számil telekingatlan
éľtékesítésére kiírt nyilvános egyfordulós pá|yázat érvényesen, de eľedménytelenül záľult
Ie.

2) aBldapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|attĺ,35576lI hĺsz-ú telekingatlant ismét értékesítés
tĺtjźnhasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulős pźůyázatot ír ki.

3.) etfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti,
35516lI hľsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkoző pźiyźnati felhívást.

4.) a pá|ytuatí felhívást a Képviselő-testület 42812012. (Xil.06.) szźlm,(l határozatában
foglaltakon túl a Metľopol címtĺ napi lapban tęszikozzé.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljáľást bonyolítsa le, és a pá|ytnat

eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület e|é jőváhagyás végett.

Amennyiben a pá|yázat eredménytelenül zttnl|, fe|hata|mazza a Yáĺosgazdálkođási és

PérungyiBizottságotapállyźľ:atotlezźlróeredménymegáIIapításáĺa.
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6.) a Kisfalu Kft. eredményes páIyázat esetén az onkormányzattal fennálló megbízási
szerzőđés 24.12 pontja szeľinti megbízási díýa, eľedménýe|eĺ pá|yźzat esetén a
megbízási szęrzőđés f4.3I pont szeľinti hiľdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A
díjazás kifizetéséľe eľedményes eljárás esetén az ađź.svéte|i szeruodés aláirását kĺjvetően,
eľedménýelen eljárás esetén a Varosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság döntését
kö vető en benyrij tott számIa ellenében tĺjrténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 1. pont: 2013.július 17.

2. pont: 2013. szeptember I 6.

3. pont: 2013. szeptember 16.

4. pont: 2013. szeptember 16.

5. pont: apáIyéuat eľedményének megállapítását kcjvető 15 nap
6. pont: apá|yźzat eredményének megállapíttsźú, illetve az adásvéte|i szerzódés

megkötését követően

A dtintés végrehajtásátvégz(Í szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 4/5. pontja
Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: JóHíľ Józsefuarosi Média, Rendezvény és Ga|&ia Központ
Nonproťrt Kft. Vámai Szabolcs igyvezető igazgatő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z ľĺnĺo s ÍIBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
28612013. (v[.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 2013. évi Kartában foglaltakkal egyetéĺ, felkéri a polgármestert az Eurőpai
Mobilitási Hét-Európai Autómentes Nap _ ,,Tisńa levegő _ Mozdulj érte!,,2013. évi
Kartájának a|áírására.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: aKarta aIáírástnakvégső hatáľideje 20|3.július 31.

2. a) Európai Autómentes Napot - ,,Tiszta levegő - Mozdulj éÍte!,, rendezvéný szęryez -

a rendezvéĺyszewezési feladatokat a JóHíľ JózsefuaÍosi Média, Rendezvény és
Galéria Központ Kozhasznu Nonprofit Kft. |átja e| - 2013. szeptember 20-án, melynek
megrendezésére 1.000.000,- Ft-ot biztosít.
b) felkéri a JóHír Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a rendezvény lebonyo|itésźlhoz szükséges szerződések
megkotésére.
Felelős: 2.a) pont esetén polgármesteľ

2.b) pont esetén JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Ko zhasznu Nonprofit Kft . rigyve zetőj e

Határiđo: 2013. iúlius 17.
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3. a határozat 2. poĺtjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
miiködési cél és általanos taľtalékon belül a dr. Saľa Botond alpolgármester saját keľet
céltartalék _ önként vállalt feladat - e|oirźnyzatárőI 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11804 cím - önként vźllla|t feladat - miiködési átadott pénzeszkoz e|oirtnyzatára
autómentes nap támogatása címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 17.

4. ahatátozat 2. pontjźhaĺ foglaltak a|apjtn felkéri a polgáľmestert a JóHír Józsefilarosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ K<jzhasznú Nonpľofit Kft.-vel kötött
támogatási szerzőđés módosításiínak elkészítésére és annak aláirására.

Felelős: polgármesteľ
IJatźriđő: atámogatćtsi szerződés aláíľásának hatĺíľideje 2013.július 31.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 2-3. pontjában foglaltakat az oĺkormányzat
költségvetéséľől szóló rendelet k<jvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: azonkormányzatköltségvetésénekkĺjvetkezőmódosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: JĺóHír Józsefvárosi Média' Rendezvény
és Galéľia Központ Nonprofit I(Ít., Gazdálkodási Iľoda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 4/6. pontja
Javaslat a JóHíľ Józsefvárosi Nonprofit Kft. 20|3. évi üzleti teľvének
elfogadásáľa
(írásbeli előterj eszté s, P }TI<ÉzBES ÍTÉ S)
Előterjesztő: JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonpľofit Kft. Várnai Szabolcs lgyvezető

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ vĺnqosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f87120Í3. (uI.17.) 14IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

I. A Képviselő-testtilet tulajdonosi jogkĺirében eljárva, mint a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit
Kft. egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogađja az előteľjesztés 1. szźlmu
mellékletét képezó, a JóHír Józsefuĺĺľosi Nonpľofit Kft. 2013. évi júniustól decemberig
terj edő idoszaka vonatkozó üzleti teľvét.
Felelős: polgármester
Hataĺidő: f0I3.július l7.

II. A Képviselĺĺ-testület úgy dönt, hogy
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1. a ,,Jőzsefváros'' c kerületi közéleti lap nyomdai elkészitése tárgý, Lapcom Lapkiadó
és Nyomdaipari Kft-vel (székhely:9021 Győr, Ujlak u. 4/a., cégegyzékszám:08 09
005860) kötött vá||a|kozási szerződést, kĺizös megegyezéssel 2013. augusztus 31.
napjáva| megsztinteti, és felkéri a polgármestert a megsztintetésről szőIő megá|lapodás
a|áíttsfua.

Fęlelős: polgáľmester
Hataĺiđő: 2013. augusztus 3 1.

2. ahatźnozat II.1. pontja miaĹi az onkormányzatL<ĺađźĺs ll804 cím _ ĺjnként vá|Ia|t

feladat _ múkĺjdési célú átađott pénzeszkoz eLőirźnyzatríról átcsoportosít 3.436'I e Ft-
ot a 11103 cím - Jőzsefvźrosi Újság önként vá|Ia|tfe|adat_ dologi e|oirźnyzaÍfua.

Felelos: polgármester
Hatźrido: 2013. július 1 7.

3. ahatáĺozat|I.I-2. pontja alapjźn felkéri a polgármestert a JóHír Józsefuárosi Nonprof,rt
Kft. 2013. évi támosatási szeruodés módosításának elkészítésére és a|áírására'

Felelős: polgármester
IJatźlridő : a szer ző dés mó đo s ítás iín ak a|áir ása 20 I 3 . j úl ius 24.

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatátozatII.2. pontjában foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hattríđő: az Önkorm ányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés.végľehajtáłsát végző szervezeti. egység: JóHír Józsefváľosi Nonpľofit Kft.'
Pénzü gyi UgyosztáIy, Va gyong azdá|ko dátsi és Uzemeltetésĺ Ugyosztály

Napĺrend 4l7.pontja
Javaslat a Budapest vln. kerület, Józsefoáľosi onlĺ.ormányzati
tulajdonában álló lakások béľIői á.Jrtal meg nem ťuetett távfíÍtés
szolgőr|tatási díjakért való helytállási kłitelezettségből adódĺó hátľalékok
egy részének ľendezéséľe _ pereket mege|őző egyezségktitésre - a DHK
hátralékkezelő és Pénzü gyi Szolgáltató Zrt-v e|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ ľĺnĺ o s ÍľBTT sZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE s
FIATAROZAT:
28812013. (VII.I7.) 16IGEN 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

O NEM
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1. ) a DHK Hátľalékkeze|ő és Pénzngyi Szolgáltató Zĺ-ve| egyezségi megállapodást kĺjt
józsefuarosi önkormányzati lakások bérlői á|tal felhalmozott, el nem évĹilt fiĺtéSdíj
megfizetéséľe ĺjsszesen |7 360 01 1 Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: folyamatos

2.) aKépviselő-testĹilet felkéri a polgáľmesteren kereszťtil a Kisfalu Kft _t, hogy k<ĺsse meg a
megállapodást a jelen előteľjesztés 4. mellékletében meghatélrozott feltételekkel a DHK Zrt-
vel. A Képviselőtestiilet egýttal fe|hata|mazza aKisfalu Kft igyvezetőjét, hogy az
onkormány zat nev éb en íq a a|á a me gál l ap o dást a D HK Ztt-v e|.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: folyamatos

3.) a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft ugyvezeto igazgatőját intézkedési terv
készítésére, az intézkedési terv teľjedjen ki a bérlők helyett megťlzeteÍt f,ĺtésdíj hátľalékok
behajtására, a felhalmozások lehetséges megelőzésére, a szo|gáltatóval való együttmfütidésľe,
hogy a fulajdonos helýállási kötelezettségétkozvetlenül aFőtáv Zrtfe|é teljesíthesse.

Fęlelős: polgármesteľ
Hataľidő: folyamatos

4.) u 1. pontban foglalt kcjtelezettség teljesítése érdekében a 20|3. évi költségvetésben a
11602 cím egyéb Ĺizemeltetési kciltség e\őirźnyzata teľhére 8 537 046 Ft-ot biztosít, és a20I4.
évi költségvetés terhére 8 822 965 Ft ĺisszegben előzetes kötelezettségetvá|IaI.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.július 1 7.

5.) felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a2014. évi költségvętés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáľosi Onkoľmányzat, Kisfalu
Kft., Józs efváľosi Va gyongazdálkod ó Kft., Pénzii gyĺ Ü gyosztály
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Napirend 4/8. pontja
Java s la t a kerĺil e ti díjťuető zőna |<lb ővíté s ére
(íľásbeli előterj esztés)
E|őterjesztő: Biál Csaba _ Jőzsefvźtrosi Közteľiilet-felügye|etigazgatőja

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZATALHoZ MrNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f89t2013. (VII.17.) O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a./ aJőzsefvárosi parkolás-gazđáIkodási rendszeĺtbovítiz}I4.január 01-jétől a30l20I0.
(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti 4. és 5. díjtételrĺ területen Q.{agyfuvaros utca _Tavaszmezó
utca _ Szíjz utca - Baľoss utca - Horváth Mihály tér - Futó utca _ Ülloĺ ĺt _ Korányi Sándoľ
utca - Illés utca _ KáIvfuia t& _ Karácsony Sándoľ utca _ Népszínhaz utca által hatĺĺľolt
teľületen és a határoló utakon az Illés utca kivételével).

b.l kezdeményezi a Budapest fővaros kozigazgatási teruletén a jźttmuve| vźrakozás
rendjének egységes kialakításaról, a várakozás dijtlrőI és az üzemképtelen jáľmúvek
taľolásának szabá|yozźlsáro| 3012010. (VI. 4') Főv. Kgy. rendelet módosítását az Ülloĺ ĺt -
Orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca _ Konyves KáImán kľt. által határo|t
területen a taľifali s parko lás -sz abźůy ozás bevezeté se érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: a.l pont esetén z}I4.januar 01.,b./pont esetén 20|3.július 17.

2. a./ kezđeményezi a Budapest főváros kozigazgatási területén a jélrművel vaľakozás
rendjének egységes kialakításaról, a vźxakozás đíjarőI és aZ üzemképtelen jáľmúvek
tźro|ásának szabáIyozásźnő| 30lf010. (u. 4.) F<ĺv. Kgy. rendelet módosítását oly módon,
hogy a Nagyfuvaros u. _ Mátyás tér _ Koszoru u. _ Magdolna u. - Kaľácsony S. u. _
Népszínhaz u. által hatarolt, továbbá a Szigony utca _ Üľoĺ ĺt _ Korányi Sándor utca _ Illés
utca _ Tömő utca - Füvészkert utca _ Jázmin utca álltaI hatĺĺľolt teľületeken a jelenlegi 5.

díjtéteI (I75 Ftl&a) 4. dť1téte|lxe (265 Ftlőra) módosuljon.

b.l a Főv. Kgy. ľendeIet módosítását ktivetően felkéri a polgáľmesteľt, hogy készítsen
e|őterjesńést a Józsefuaros kozigazgatási területén a járművel történő várakozás kjegészíto,
he|yi szabźl|yozástnő| szőLő 2612010. o/I.18.) cinkoľmanyzati rendelet módosítása éľdekében.

c.l kezđeményezi az,ŕilľrői út, Delej utca és a Gaźi Mózes utca az Üľoi ĺt és a Rezső tér
ktjz<jtti szakaszain _ 3. díjtétel: 350 Ft/őra -; az ĺll|rai űt és az Eln<jk utca közĺjtti többi
terĹileten - 4. díjtéteI:265 Ftlőra -; azE|nok utca és aYajda Péter utca kcjzĺjtti teľiileten _ 5.

díjtétel: I75 Ftlőra - díjťlzető zőĺába emelését, mely területeken a várakozás díjfizetéshez
kötött. A vtrakozási díj megfizetése munkanapokon 0800-1800 őra kozotti időszakban
kötelező.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.jťtlius 1 7.
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3. a.l ahatározat l.a.l pontjában foglalt tertiletek bővítése miatt2014. januar 01-jétől a
Józsefuárosi Közterület-feltigyelet engedélyezett paľkoló ori létszźtmát 30105 címen (Mt.
hatźůya aIátartoző) 15 fővel megemeli, így a parkoló-üzemeltetési létszámtń 43 főrőI58 fóre,
f014. január 01. napjával a Józsefuaľosi Köĺerület-felügyelet összlétszźlmát 158 fóről 173
főben źi|apítjameg.

b.l az engedélyezett Iétsztlmbővítés egy főre jutó illetményét munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźĘaru|ási adó nélkül bruttó 170,0 e Ft/hó összegben hatarozzameg.

Felelős: polgármester
Határidő: a.l-b.l pont esetén z)I4.januaľ 01.

4. ahatźlrozatban foglalt parkolás bővítés miatt az egyszeri benlházási' dologi kiadásokľa -
kötelező feladat- összesen 182.939,0 e Ft-ot biztosít, melyből a2013. évi egyszeľi beruhĺŁási
kiadás összege |3I.6f5,0 ezer Ft, melynek fedezętéüI az tllta|tnos taľtalék eIőfuźnyzatát jelöli
meg. A 2014. évi koltségvetés terhére 51.3I4,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségetváI|a|
a parkolási bevételek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határiďó:2013.július I7. és a2014. évi költségvetés teľvezése

5. a parkolás bővítés tizemeltetési kiadásaira - kötelező felađat _ 2014. évľe előzetes
kĺjtelezettséget vá||al94.369,5 e Ft összegben, 2015. évtől évente 97.67I,5 e Ft clsszegben a
paľkolási bevételek és áfa vis szatérülés bevételek terhéľe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 1 7.

6. ahatátozat 4, pontjában foglaltak miatt:
a.l az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül az
általános tarta\ék - kötelező feladat _ eloírźnyzatárő| 29.959,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-
02 cim _ kĺjtelező feladat _ ťĺnanszírozási fe|halmozási kiadásokon beltil az irźnyítő szeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatáta Józsefuarosi Köztertilet-
felügyel et támo gatása c ímén.

b.l az onkormanyzatkiaďás |1602 cím felhalmoztsí cé|í tĺímogatás áI|afiÁáńaÍtáson belülre
előirźnyzatlín belül a 2012. évi elidegenítési bevételek źtadása _ kötelező feIadat -
eIóirtnyzattről 101.666,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím -kötelező feladat _
ťtnanszítozási felhalmozási kiadásokon belil' az irźnyítő szervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őfuźnyzatáraJőzsefviírosi Kcizerület-felügyelet támogatása címén.

c.l a Jőzsefuiírosi Köztertilet-felügyelet 30105 cím _ kötelező feladat _ ťlĺarszírozźsi
fe|ha|mozási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított ttĺnogatás fizetési
szźlm|áén történő jőváírźs e|őiráĺyzatát _ kötelezó fęIadat - 13l .625,0 e Ft-tal megemeli
paľkolás bővítés miatti beszeruések fedezetére.

Felelős : polgiĺľmester
Hataľidő: 2013.július 1 7.
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7. a határozat 4. pontjában foglalt a|apjtn felkéri a Józsefvźrosi Kĺjzterület-felĹigyelet
ígazgatőját akozbeszerzési e|jźtrások lebonyo|ítására és megvalósításaľa.

Felelős : J őzsefvtľosi Közterület-feltigyel et igazgatőja
Hataridő: akozbeszerzési e|jfuások lefolytatásiáľa és Ĺizembe helyezésére 2013. december 31.

8. felkéri a polgáľmestert, hogy a 30i2010.o/I.4.) Főv. Kgy rendelet 6. szátÍl fiiggeléke
szerint a bővített teľĹilet üzemeltetését annak megkezdése előtt írásban afőjegyző felé jelentse
be.

Felelős : polgĺírmester
Határidő : bővítést követően

9. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező módosításanál és
20|4. évtől a tárgyévi költségvetések készítésénél a hatáĺozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a költségvetésľől szóló önkormányzati rendelet következő módosítása,20|4. évtől a
költségvetések készítése.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyĺ Ügyosztály, Józsefuáľosi
Kłizteľĺilet.felii gyelet.

Napiľend 4l9. pontja
Java slat Nyáľi tábo ľľal kapcso lato s dłintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Kovács Baľbara - a Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.

ügyvezetője

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ ĺr ĺrnoz nĺn.ĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
Hĺ.ľÁRoz,ł.l:
290t2013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő Testiilet úgy dönt, hogy

I.l biztositja a Jőzsefváľosi Ktjzĺjsségi HrŁak NKft. részérę Nyári Tábonal kapcsolatos
többletköltségét 537,I e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 17.

2.l a.) az I. pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkiadás 11301 cím dologi - kötelező
feladat _ e|őirźnyzatan belül a szociális nyźtti étkeńetés önľész e|őirányzatfuő| 537,I eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - ĺjnként vá||a|t felađat _ mfüödési célú pénzeszkiiz
e|őfuányzatźra.
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b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítástnáI
a hatáĺ ozatban fo glaltakat ve gye ťr gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont 2013.július 17.,b) pont költségvetési rendelet következő módosítása

3./ felkéri a polgáľmestert a Jőzsefvárosi Kĺjztjsségi Házak Nonprofit Kft. 2013. évi
támo gatási szerző đésének módo s ításźr a.

Felelős : polgármester, Kft . igyv ezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013.július 19.

A dtintés végľehajtását végző szerĺĺezeti egység: Pénzĺigyi ĺJgyosztá|y,
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Józsefvárosi Kiizłisségi }Jázak
Nonprofit Kft.

Napiľend 4/10. pontja
Beszámoló a Budapest Főváľos Koľmányhivatala Munkavédelmi és

Munkaügyi Szakigazgatási Szeľve á|ta| a Teleki LászI'ő téri ideiglenes piac
működésével kapcsolatban előíľt ktitelezések telj esítés éről
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Acs Péter - Józsefuárosi Váľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z Mnqo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
2g|'t2013. (vil.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogađja a Józsefuárosi VarosĹizemeltetési Szolgálat
ígazgatőjának abeszáĺnolőját a Teleki Ltszlő téľi ideiglenes piac múkĺidésével kapcsolatban
előírt kötelezések teliesítéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatátidő: zII3.július 1 7.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat
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5. Va gyo n kezeléssel, vá ros ii zemeltetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat pá|yánat kiírására lakóépületek eneľgiatakarékos felrijítása és

korszeríĺsítése tárgyában
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesző: Dľ. Kocsis ldźfté - polgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToB B sÉo s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
292/2013. (Vrr.l7.)

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

dönt, hogy elfogadja Kaiser József képviselő ügyľendi inđíBĺźnyát,
a tiibb évľe szóló ,,zöIld' stratégia,, (a kerĺilet ztildfelületeinek

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés mellékletétképezó, a |1705 címen rendelkezésre álló, 70 millió
forint keretösszegű, lakóépületek energiatakaľékos felújítása, korszenĺsítése tareyil
pźiy ázati felhívás szövegét.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidó 2013.július 17.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a pályźtzati felhívás wwwjozsefuaros.hu
honlapon és a Józsefuaros címú újságban történő megjelentetésről.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: honlap 2013.július 19., az újság kcivetkezó |apszámźnak megjelenése

A diintés végrehajtá sát végző szewezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iľoda

Napirend 512. pontja
Javaslat a tiibb évre szóiő ,,zöILd stratégia,, (a kerĺĺlet ztildfelületeinek
átfogő kezelése, fejlesztése, fenntartása) pľogramj ának kidolgozás ához és

a ntivényállományľĺil készülő nyĺlvántartás elkészítéséhez szükséges
p énzii gyi fedezet biztosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
293ĺ20Í3. (vII.17.)

A Képviselő-testtilet úgy
mely szerint a ,rJavaslat
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átfogő kezelése, fejlesztése, fenntaľtása) programjának kidolgozásához és a
ntivényállományrĺíl készĺilő nyilvántartás elkészítéséhez sziikséges pénzůigyi fedezet
bizto s ítás áľa'' címti napiľendi pont táĺ gy alását napolj ák el.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2013. szeptember 18.

A dłĺntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ
Ügyosztály

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat Jĺízsefoáľosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
(írásbeli előteľjesztés)
Előterj esĺő : B iál C saba _ Józsefu aľo si Közterület-felügyelet v ezetőj e

1ZAYAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATH}Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT S ZoToBB S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
294t2013. (Wr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Losonci téren, a Gutenberg téren, a ,,Nap', téren hangátvitelre alkalmas térfigyelő-
kamerĺík kihelyezése céIjára,4 kameľahely végpont kiépítésére, összesen 16'510,0 e Ft
összeget biztosít az á|taltnos taľtalék e|őirárryzat tęrhére

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.

2. a hattlrozat 1. pontja szerinti kozbeszeruésí e|jáĺás lefolytatásáľa és kiépítés
lebonyolítására felkéri a Józsefuárosi Kcizterület-felügye|et igazgatőját, azzal, hogy a
kameľák üzembe helyezését követően azok működtetése a Jőzsefvźrosi Köaerület-
feltigyelet feladata

Felelős: Józsefuaľosi Ktjzterület-felügyele t ígazgatőja
Hatarido: a beszerzési eljarás lefolytatása, kjhe|yezés teljesítési hatarideje 2013.
október 3 1.

3. ahatátozat 1-2. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül
az általános tarta\ék- kötelező feladat előirźnyzatźnő| 16.510,0 e Ft-ot
átcsoportosít 11108-02 cím- önként vźilralt feladat _ ťlnanszítozási felhalmozźsi
kiađásokon be|u| az irźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatźna J őzsefvaľosi KözteľĹilet-felügyelet támogatása címén.

b) a Józsefuaĺosi Kcjzteľület-felügyelet 30101 cím - önként vá||a|t feladat -
ťlnanszírozási felhalmozási bevételeken be|u| az irźnyítőszervi tiímoeatásként
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folyósított tźmogaÍás fizetési szám|ántörténő jővźlírás e|őfućnyzatát és aberuhtzási
kiadási e|őirányzatát - önként vźl||alt feladat - 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos
térťlgyelő kamerák kihelyezése címen.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

c) 2014. évtől önként vállalt felađatként határozatlaĺ iđorc elózetes kotelezettséget
vállal 360 e Ft összegben a hangos térfigyelő kameľfü üzemeltetéséľe a
Kĺjzteľület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 3. a-b) pontjában foglaltakat a
kĺĺltségvetésről szóló tinkormányzati ľendelet következő módosításánźi a c) pontban
fo glaltakat a 20 I 4. évtő| a koltsé gvetése készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a kcjltsésvetésľől szóló cĺnkormányzati rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Jĺózsefvárosi KtizterÍilet.
felügyelet, Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési, Pénziigyĺ Ügyosztály

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a vasrĺti teľĺileteken a JOKESZ hatáIyba léptetésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll{źńé _ polgármester

A sZAvAzÁsNÁr JELEN vAN 16 KÉPuSELO
A RENDELETALKOTÁSHOZ tr,ĺrľĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľvÁRos rÉpvIspro-ľBsľÜrBľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos VIII.
KERt]LET ĺózspľvÁno sI oľronľĺÁľ Y ZAT xÉpvrsp L,ő _ TESTt]LEľÉľnx
38t20t3. (WI.25.) SZÁMÚ RENDELEľÉľ a. JóZSEFVÁnos KERtjLETl ÉpÍľÉsl
SZABÁLYZATÁROL (ĺóxľ'sz) szoĺo 66t2007. (KI.12.) oľronľĺÁNYZATI
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képvĺselői Iroda
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Napirend 5/5. pontja
Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósĺtásához szükséges
fedezet biztosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
Santha Pétemé - alpolgáľmester

SZAY AZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR c,ZATHIZAT ALHIZ unĺosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
29st20r3. (vil.l7.) 15IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. tulajdonosi hozzájttruIását adja az I||yés Antal szobľászmúvész áItaI tewezett Muzsikus
Ciganyok emlékhely c. alkotás ťe|ál|ításźĺhoz aMuzsikus Cigányok Paĺkjában, a Baľoss
utca menti (35798) hľsz telken.

Felelős: polgármesteľ
Hattriđő: 2013' j úlius 1 7.

2. ahatáĺozat 1. pontja szerinti emlékhely kialakításahoz 3.000,0 e Ft-ot biztosít a Fővaľosi
onkormányzatrészére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'3.július 17.

3. felkéri a polgármesteľt a hattrozat 2. pontja alapjan kötendő pénzeszkoz átadásról szóló
szerzódés a|áírásáĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a szerződés a|áírásźnak határideje z)I3.július 25.

4. ahatározat 1. pontja szeľinti emlékhely környezetének felújításaĺa 3.000,0 e Ft-ot biztosít
a J ő zsefv áro s i Vaľo stizeme lteté si S zoIsáIat t észér e,

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺido: 2013 .július 1 7.

5. ahatáĺozat2. és 4. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általános tartalékon be\iJ| az

általanos taľtalék _ kötelező feladat - e|őirányzatźlró| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11105 cím _ ĺjnként vállalt feladat - egyéb fe|halmozási kiadáson belül a felhalmozás
célú támogatás áIlanháńartáson belülre e|őirźnyzatélra a Muzsikus Ciganyok
emlékhely c. alkotás felźi|ításához,

b) az onkormrínyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon belĺ| az
általanos tartalék _ kĺjtelező feladat = e|őírányzatáről 3.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a



11108-02 cím - önként vá|Ia|t feladat - finanszírozási műkcjdési kiadásokon belül az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őírányzatźra a
Józsefu áro si Vaĺo siizemeltetési S zol gálat tĺĺmo gatása címen.

c) a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vá||a|t feladat _
ťlnanszítozási mfüödési bevételeken belül a működési irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szźlm|źn történő jőváírás eloirányzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezen cim dologi kiadási e|ófutlĺyzatát _ <jnként

vállalt feladat _ 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus cigányok parkja felújítása
címen.

Felelős: polgármester
Határidő : az tjnkorm ány zat költségvetésének következő módo sítása

6. felkéri a polgármestert, hogy ahattrozat2. és 4. pontjában foglaltakat az onkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő az onkorm ányzat ktiltségvetésének kcivetkező módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Pénzĺigyi tigyosztály

Napirend 5/6. pontja
Javaslat a Palotanegyed terÍiletén forgalomtechnikaĺ módosításokra
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmesteľ
SzíIágyi Demeter - képviselő

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z MtNoS ÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
296t20r3. (Vrr.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. 2013. augusztus hónap elejétől a Pollack Mihály tér teljes teľĹiletének forgalommentes
ovezetté tétele érdekében a tér és kcimyékének forgalmi ľendjét az a|ábbi két iitemben
vá|toztatjameg:
I. ütem

- a SzentkiráIyíutcźlban a forgalom mindkét iľĺínyban egyiľanyú (a Múzeum utcától),
- azotpacsiľta utca forgalmi fuźnyamegfordul a Reviczky utca felé,
- a Reviczky utca egyirányú forgalmi irtnya megfordul az otpacsirta utca felől a

Szentkirályi utca irányába,

- a Bródy Sándor utcának a Puskin utca és Szentkirályi utca kĺjzĺjtti foľgalmi irtnya
vá'Itozlk, oly módon,hogy a Szentkirályi utcától a Múzeum krt. irányába lehet haladni.
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[I. ritem soľĺán 2013. október 31-ig:

- el kell végezĺi az I. iitemben foglaltak hatásvizsgálatát (forga1omszámlálás),

- BKK-val egyeztetĺi, kĺilönösen aľra vonatkozőal is, hogy az Astoríáĺá| a ba|ra

kanyaľodási lehetőség nyíljon a Kossuth Lajos utca felé,

- a fentiek ismeľetében javaslatot készíteni Pollack Mihály tér teljes forgalom e|záĺásfua

vonatkozóan (a téren csak a méIygarázsba behajtás és kihajtás céIjábőI lehet

közlekedni),
- megvizsgźiní a Reviczky utca és az otpacsirta utca célforgalmú területté toľténő

alakításanak lehetősését'

2.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I. ütem: 20Í3. augusztus 03.

II. iitem: 2013. október 31.

ahatározat 1. pontja szerinti, új forgalomtechnikai
táj ékońatási feladatok eIlátásár a bruttó 2.09 4.4 47,-
Közterület-feliigyelet költségvetésében.

Felelős: polgĺírmester

Hataridő: 2013.július 17.

rendhez kapcsolódó kivitelezési és

Ft fedezetet biztosít a Józsefuárosi

3. a2. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzatkiadás 11601 címbenlházási előirányzatrőI_ önként váIla|t feladat -

2.094,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - ťĺnanszirozásí
múkĺjdési kiadásokon belül az irányítő szeľvi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása eloirtnyzatźraaJőzsefuaľosi Közterület-felügyelet támogatása címén,

b) a Józsefuaľosi Közteľtilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _ ťlnanszirozási
műktldési bevételeken be|uI azirtnyitőszeľvi tĺímogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szám|áĺ torténő jőváírás elóirźnyzatát és a dologi kiadási e|őirźnyzatát _ önként vállalt
feladat _ 2.094,4 e Ft-tal megemeli forgalomszźlĺr]áIás és hatástanulmany készítése
címen.

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: 2013. iúlius 17.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźltozat 2.-3. pontjában foglaltakat az onkormányzat
költségvetéséľől szóló ľendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő : az ĺinkoľmányzat költségvetésnek következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Józsefváľosi Kłizterůĺlet-felĺigyelet, Pénzügyi Ügyosztály.
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Napirend 5/7. pontja
Javaslat fapótlás és köľnyezetvédelem céItartalék ziildfelüIetek növelése
célú felhasznáI'ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Kaiser József - képviselő

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ lr,ĺnq o s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
297t2013. (Ur.17.) 16IGEN O TARTOZKODASSALO NEM

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a) cserjék pőt|ására, telepítésére _ az e|őterjesztés mellékletét képező helyszíneken és
cserje fajtől<ĺa vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és k<irnyezetvédelem e|őirtnyzatot
jelöli meg. A cseľjék pótlása és telepítése a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat
feladata.
b) csepeg1ető öntözőrendszeľ és mészkőszik|ák telepítéséľe - az e|ótetjesztés mellékletét
képező tlrajtn|atok aIapjźn - 3.590,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11l07-01 cím
műkodési cél és általános tartalékon beltil a fapótlás és kornyezetvédelem előirźnyzatot
jelĺili meg. A csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák beszerzése és telepítése a
Józsefu aro si Vaĺo süzeme lteté si S zo lgálat ťe|adata.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: f0I3 .július 1 7.

2. azl. pontban foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általános tartalékon belül a

fapótlás és köľnyezetvédelem céhartalék_ kcjtelező feladat _ e|őfuányzatról 5.590,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít, a 11108-02 cím _ kĺltelező feladat - finanszírozási mfü<jdési
kiadásokon bďii| az kányitő szervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oírtnyzatźra 2.000,0 e Ft-ot, ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon be|i| az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előírźnyzatźra 3.590,0 e
Ft-ot a Józsefuráľosi Váľosüzemeltetési Szo|gźiat tźlmogatása címen.

b) a Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím kötelęző feladat
ťlnanszírozási műk<jdési bevételeken belül a működési irźnyítőszervi tĺĺmogatásként
folyósított támogatás ťlzetési sztlrritn toľténő jőváirás eloirányzatát és a dologi
e|őirźnyzatát - kötelező fe|ađat - 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cserjék pótlása,
telepítése címen.

c) a Józsefuarosi Varosüzemeltetési SzoIgáLat 80103 cím kcjtelező feladat
finanszírozási felhalmozási bevételeken beltil az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szźtmltn toľténő jőváírás e|óirźnyzatát és a felhalmozási
e|ofuányzatát kotelező ťe|adat 3.590,0 e Fttal megemeli csepegtető
öntĺjzőrendszer és mészkősziklfü telepítésére címen.

49



d) felkéri a polgármesteľt, hogy a hattlrozat Z.a)-c) pontjában foglaltakat az
onkormányzat költségvetéséről sző|ő rendelet kĺjvetkezo módosításánál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: a)-c) pontok esetén 2013. július 17 ., đ) pont esetén a költségvetésľől szóló rendelet

kcivetkező módosítása

3. felkéľi a Jőzsefvátosi Várostizemeltetési SzoIgá|at vezetőjét, hogy a Képviselő-testiĺlet
2013. november havi második rendes ülésére készítsen tájékońatőt a cserjeültetések és
pótlások elvégzésérol, a csepegtető önt<jzőrendszer és mészkősz1k|ti< telepítéséľől.

Felelő s : Józsefu aľosi Vĺíro stizemeltetési S zolgálat igazgatőja
Hataľidő: a Képviselő-testĹilet 2013. november havi második rendes ülésę

A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Jĺízsefváľosi Városüzemeltetési
Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztá|y

Napiľend 5/8. pontja
Jav a s l at kőnĺ i|ágítás fej lesztés ek fe d ezetén ek b izto s ításár a
(írásbeli előteľj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZATHIZAT ALlľrIZ MrNo S ÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
298ĺ2013. (vII.l7.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.l egyetéľt azza|, hogy 14Il20I3.(IV.17.) számu testtileti hatźnozatban felsoroIt
utszakaszokon a kozvi|ágítás hiányosságának megszüntetése éľdekében az engeđéIyezési és

kiviteli tervdokumentációk elkészĹilj enek.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 20l3.jú1ius 1 7.

2.l fe|kérí a polgáľmesteľt annak érdekében, hogy az útépítések kivitelezésére vonatkozó
kozbeszerzési eljríľás megindításáig akozvíIźęítźsi egyesített engeđéIyezési és kiviteli tervek
is rendelkezésre á|Ijanak, ezért az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek ismeretében a
9l20I3. (II.27.) ĺlnkormanyzati renđelęt 21. $ (1) bekezdés c) pontja szęrinti hatáskörében
eljźmĺa gondoskodjon a költségvetés átcsoportositásźnőI, a kĺĺltségvetési fedezet biztosításaľól.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: z)I3.július 3 1.

16 IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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+ dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály, Pénzĺigyi U gyosztály

Napirend 5/9. pontja
Javas lat a telep ii lés i értéktárral kap cs olato s d öntés ek megh o zztalár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜĺ<SÉGES
HATÁRoZAT:
299t2013. (vil.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt a nemzeti éľtékek megőrzését, gondozáséú a Jőzsefuaros helyi
építészeti örcĺkségének védelmérőI sző|ő 5212011.(x.19.) önkormanyzati rendę|et a|apjaĺ
biztosítja, ezért jelenleg települési értéktaľat és Települési Értektaĺ Bizottságot nem hoz létre.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2013.július 1 7.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítészilJgyosztźůy

Napirend 5/10. pontja
Fedezet biztosítása a Józsefuáľosi Várostĺzemeltetési Szolgálat
kiiltségvetési pótĺgényéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Acs Péteľ _ Józsefuĺárosi Várostizemęltetési Szolgálat igazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALlľrIZ n,ĺnĺo s ÍrBrT SZóroB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
300/2013. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźnosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat részére köZterületi takaľításhoz sztikséges
tulmunkáira 4.445,0 e Ft-ot és két darab platós gépjáľmtĺ beszerzéséľe 5.600,0 e Ft-ot
biztosít az źita|ános működési taľtalék terhéľe a IYSZ költségvetésben.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 1 7.
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2. az|.ponÍban foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múk<jdési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék _ kĺjtelező feladat _ e|óirźnyzatarőI10.045,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím _ kotelező feladat - ťlĺanszirozási fe|ha|mozźsi kiadásokon be|u| az
íráĺyitő szervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása előfuányzatára 5'600,0 e
Ft-ot, a 11108-02 cím _ kĺitelező feladat - finanszírozási múkĺldési kiadásokon belül az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirányzatára 4.445,0 e
Ft-ot a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat tźlmogatása címén.

b) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési s,oĘ)u,80103 cím k<jtelező feladat
ťlnanszírozásí felhalmozási bevételeken belül az irtnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szám|źn t<jrténő jőváírás e|okányzatźú. és a beruházási
kiadási elofuźnyzatát _ kötelezo feladat - 5.600,0 e Ft-tal megemeli két daľab platós
gépj aÍmul beszerzése címen.

c) a Józsefuaĺosi Váľosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím kötelező felađat
ťlnarszitozási mrĺkođési bevételeken belül az irćnyítőszervi támogatásként folyósított
tźtmogatźs fizetési szém|źn torténő jőváirás eIőirtnyzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás e|őirźtnyzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szo ci áli s hozztlj aĺu|ás e|ők ány zatźLt 9 5 0,0 e Ft-tal me g emel i.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő z}I3.július 1 7.

3. felkéľi a polgármesteľt' hogy a k<iltségvetésľől szóló rendelet következő módosítástná| a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatátiđo: a költségvetésről szóló önkormźlĺyzati ľendelet következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési
Szolgálat, Pénziigyi Ügyosztály

Napirend 5/11. pontja

(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Guzs Gyula képviselő

Vĺirös Tamás képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MINo S ÍTETT
HATAROZAT:
30u2013. (UI.17.) 16IGEN

SZóToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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f.

1. a Losonci téri játszőtér jźúszőtéri eszközeinekbeszerzésére 3.800,0 e Ft-ot bińosít az
általános működési tartalék terhére a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
költségvetésében.

Felelős: polgármester
Hatarido: 20|3.július 1 7.

az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező fe|ađat _ e|oirányzatárő| 3.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím _ kĺitelező feladat - finanszírozásí fe|halmozási kiadásokon belul az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára 3.800,0 e
Ft-ot a Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szo|gá|at támogatása címén.

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźiat 80103 cím kĺitelező feladat
ťlĺanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás ťrzetési számltn történő jőváirás e|őirźnyzatát és a beruházási
kiadási e|őirźnyzatát _ kcjtelező feladat _ 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri
j átszőtér j átszótéri e szkö zeinek b e szerzé s e címen.

Felelos: polgáľmester,
Határiđo: 20|3. július 1 7.

3. felkéri a polgármestert, hogy a ktiltségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a
hatáĺ o zatb an fo glaltakat ve gye ťr gyelemb e.

Felelős: polgáľmester,
Határidő: a kĺjltséevetésről szóló önkormźlnyzati rendelet következő módosítása

A dtintós végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefoáľosi Városüzemeltetési
Szolgálat, Pénzůi gyi Ügyosztály

6. Hu m á n szo|gáltatássa l ka pcs o la tos előteľj esztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat Helyi Esélyegyentőségi Pľogram elfogadására
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteri esztő : Sántha Péteľné - alpol gármester

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR c.ZATHc.ZAT ALHIZ unĺŐsÍľpTT SZóToBBSÉG
HATAROZAT:
302ĺ2013. (uI.17.)

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKODÁSSAL16IGEN O NEM

53



A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Pľogramját, melynek tésze az Intézkedési Terv.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 201'3.július 17.

2) aHe|yi Esélyegyenlőségi Pľogľam megvalósításáta, értékelésére, e||enőtzéséľe és az ennek
soľán nyert információk visszacsato|ásfua, valamint a progľamba tĺjrténő beépítésének
garurfiá|tsźtta Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelos Fórumot (HEP Fórum) hoz létre
2013.július 1 8. napjától.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201,3.július 17.

a) a HEP Fórum vezetójének felkéri Santha Pétemé alpolgármesteľt, tagjainak felkéri a
Budapest Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testtilet bizottságainak elnokeit,
Humánszolgá|tatźsi Bizottság alelnökeit, Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetőjét,
Józsefuaľosi Csaláđsegítő és Gyermekj óléti Központ v ezetőjét,,,o szirőzsď' Gondozó
Szolgálat vezetojét, Nemzetiségi onkormĺányzatok elncjkeit, Klebelsbeľg
Intézményfenntaľtó Központ VIII. keľiilet tankeľület igazgatőját' Budapest
Józsefuárosi onkormĺínyzatfenrfiartásábanműkĺjdő napközi otthonos óvodfü szabnai
munkaközosségének vezetojét, VIII. keriileti Rendőrkapitányság vezetojét,
Józsefuárosi Egészségügyi Szolgttlat vezetőjét, kerületi vezető védőnőt, Moravcsik
Alapítvány képviselőjét, Szigony-Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjét, Józsefrarosi Városüzemeltetési
Szolgálat vezetőjét, Józsefuarosi KözĺjsségiHázak Nonpľofit Kft. vezetőjét, Kék Pont
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvany képviselőjét, Félúton
Alapítvány képviselőjét, Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvany képviselőjét,
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület képviselőjét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 1 7.

b) A HEP Fórum feladatai:
- az HEP intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kotelezettségek

teljesítésének nyomon k<ivetése, dokumentálása és mindezekről a Képviselő-testiilet
rend szere s táj ékoztatása,

- annak ťrgyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitíizott célok megvalósulását és az ezen tapasńalatok alapjĺín
e s etle ge s új b eavatko zźs ok me ghatźlr ozása,

- a HEP intézkedési tervben lefektetett célok megvalósuIásźůloz szfüséges
beavatkozások évenkénti felülvizsgáIata, a HEP intézkedési terv aktualizá|źsa,

- az esetleges változások beépítése a HEP intézkedési tervbe, a móđosított HEP
intézkedési terv előkés zítése képviselő{estületi dcintésre,

- az esé|y e gyenl ő s é g gel ö s szefü g gő pro b l émlák me gv itatása,
- a HEP intézkedési terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tźrása,

kommunikáIása'



Felelős: polgármester
Határidő: zll3.július 1 7.

c) A HEP Fórum múktidése:
A Fórum |ega|źtbb évente egyszer ülésezik, a Fórum az eséIyegyenlőség fókuszban
lévő célcsopoľtj aihoz éslvagy kiemelt problématerületekľe tematikus
munkacsoportokat a|akit az ađott teľületen kihizött célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetoi egyben tagsai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az
Esélyegyenlőségi Fórum szćtnára. A munkacsopoľtok éves munkaterwel
rendęlkeznek.
A Fórum üléseit a szociális terÍiletért felelős alpolgármester hívja össze. A Fórum
műkcjdését megfelelően dokumentálj a, tiléseir ő| j egy zőkonyv készül.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.

đ) Felkéľi a jegyzot, hogy a Polgármesteri Hivatalon keresztĹil biaosítsa a Fórum
adminisztrációs feladatainak ellátását.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 20|3.július 17.

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatátozott dokumentum
alź.íráséna.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 3 1.

A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztáty
Humánkapcsolati lľoda.

Napirend 612. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont alapító
okiratának és Szeľvezeti és Működési Szabáiyzatának módosítására
(írásbeli előteľj eszés)
Előterjesztő: Yáľadi Gize|Ia _ a Józsefrárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kĺizpont vezetője

SZAV AZÄSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z ľĺnqo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
303t2013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy
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a Jozsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ módosítő okhattń, valamint a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt tĄ alapítő okiratát az előteľjesztés I-2' sz.

mellék]etében foglaltak szerinti taľtalommalelfogadja 2013. auguszťus 1-jei hatállyal.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 3 1.

fe|hata\mazza a p olgárme stert a határ ozat 1 . p ontj ában me ghatźlr o zott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatźltiđő : z0I3. július 3 1 .

jőváhagyja az e|oteqesztés 3. sz. mellékletét képező Jőzsefvárosi Családsegítő és

Gyeľmekj ó l éti Kĺi zp ont S zeru ęzeti é s Miĺkö dé si S zabá|y zatát, me|y 20 I 3 . augus ztus 1 -
jén lép hatáIyba.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3.július 3 1.

fe|hataLmazza a po|gármestert a llatározat 3. pontjában meghatáĺozott dokumentum
aláírására.

Felęlős: polgármester
Hatáľiđo: 2013. iúlius 3 1.

A dtĺntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy
Humánkapcsolati Iľodao Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjĺíléti Ktizpont vezetője

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Egészségůigyi Szo|gá|attal kapcsolatos fenntaľtói
dłlntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Koroknai András _ a Józsefuárosi Egészségngyi Szolgálat
főigazgatőja

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z Hĺnĺo s ÍrBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
H.ą.lÁRozn.ľ:
30412013. (vII.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Tiíľsadalmi Megújulás operatív progÍam kerętében meghirdetett Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódprogľamok címu pá|yázati fe|hiváshoz kapcsolódóan a

TÁMOP-6.t.2lI3l2 kódszámú ,,Dohányzás leszokás támogatő pontok kialakítása a

1)

2)

3)

4)

16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



tĹidőgondozó intézetek bázisćn c. ptiyázat nyertessége esetén hozzájáruI a
Józsefuárosi Egészségügyi SzolgálatnáI 5 őra ttidőgyógyászati szakorvosi őrasztml
többletkapacitás igényléséhez, me|y az onkormányzat részére nem jelent többlet
kciltséget.

Felelős : polgármesteľ, JESZ foigazgatőja
Hatáľidő: 2013. iúlius 17.

2. a Jőzsefvźnosi Egészségügyi Szolgálat mfüĺjdési engedélyének módosítása szerinti
taľtalmi elemeket ÍaIta|maző, a Jőzsefvárosi EgészségĹigyi Szolgálatnak az országos
Egészségbiztosítási Pénńáĺral 1993. évben kötött ťlĺanszírozási szerzodés
módosításaľa iranyuló kéľelmét és a kéľelemben foglaltak szerinti szerzođésmódosítást
jőváhagyja.

Felelő s : polgármest er, JESZ foigazgatőja
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

3. a határozat f. pontja a|apjan felkéri a Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat
foigazgatőjźú az országos Egészségbiztosítási PénztärtaI kötött ťlnanszírozásí
szerződés módosításának kezdem ény ezését e.

Felelős : JESZ fóigazgatőja
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Egészségtigyĺ Szolgálat

Napiľend 614. pontja
Javaslat óvo daveze tői p á.Jy ázato k elb íľál ásár a
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ/.źúé - polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)ZATALHoZ MrNo S ÍTETT SZóTOBB S ÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
30s12013. (ur.17.) 16IGEN O NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) v.ezetői megbizźst ad Kakuja Kláľa tészére a Katíca Bölcsőde és Napkĺlzi otthonos
ovoda (1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 37.) iĺtézményben f0I3. augusztus 01. - 2018.
július 31. kozötti időszakra. A besorolás alapjáu| szo|gál|ő ťtzetési osztźly: G fizetési
fokozat: 14 az a|ábbi illetménnvel :
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Garantá|t illetmény f08.915 Ft
További szakképesítés miatti illetménv t6.713 Ft
Alapilletménv összesen 225.628Ft
Alapilletménv kerekítve összesen 225.600Ft
Yezetői pótlék
21412009. (V. 20.) Kt. hat. 2. (pőtléka|ap380%o-a\ 76.000 Ft
Mindösszesen 301.600 Ft

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|3.július 3 1.

2) a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) vezetői álláshelyére
kiírtpá|yazatoteredménytelenneknyilvanítja.

Felelős: polgármesteľ
Hatőĺidő: 2013. július 1 7.

3) aza|ábbi óvodavezetőipá|yázati kiírást jelenteti meg

munkahely: Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda
1081 Budapest. Kwr u. 3.

a beosztás mesi elölése: ővodavezető
a me sbiztls i dőtartama : 5év
a megbizźs kęzđo napja és
messzúnésének időponti a:

2013 . november 01 . - 20 1 8. iúlius 3 l

amegbízás feltételei: Felsofokú óvodapedagógusi végzettség és
szah'képzettsé g, p eda gó gus - s zakvizs ga keľetéb en
szerzett intézményvezetői szal<képzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
sza|<ĺnai svakoľlat.

illetmény, juttatások Az i|Ietmény megállapítására és a juttatásokľa a
Kjt., a kozalkaImazottak jogállásaról szőIő 1992.
évi )ooilIII. törvény végrehajtásĺáról a
ktjzoktatásí intézményekben szóló 13811992.
(X.8.) Korm. rendelet és a vonatkozó
<ĺnkoľmányzati rendelet rendelkezései az
iranvadók.

apźůyázat formája: A pá|yźnatokat 1 példanyban írásban kell
benyújtani, mely taľtalmazza a páIyźnő szakmai
oné|etrajzát, a vezetói programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A ptlLytnatban kiemelten jelenjen meg a kerület
jel|egéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézméĺy menedzselésére iľányuló vezetői
elképzelés.

benyúj tásanak hataľidej e : A koruĺźnyzati személyugyi igazgatźsi
feladatokat e||źtő szerv internetes oldalán való
mesielenéstól szźlmított 30 nap
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benyújtásának módja: A páIyźnatot Budapest Józsefuáľosi
onkoľmanyzat Polgáľmesterének cimenĺe ( 1 082
Budapest, Baross u. 63-67.) zźlrt borítékban
postai úton tcjrténő megkiildéssel vagy
s zemélye sen a Humán szolgźitattls i Ü gyo sztál yon
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet
301.), vagy elektronikus úton Kincses Ibolya
irodavezető tészéte a kincsesi@j ozsefuaros.hu e-
mail címen keresztĺil lehet benyújtani.
Kéťfü a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetői
pá|yézat,,.
A pá|yázatok elkészítéséhez szĹikséges
tájékoztatás kérhető:
Józsefüárosi onkormtnyzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgá|tatási
Humánkapcsolati Iro da,

IJgyosztá|y,

Kincses Ibolva irođav ęzętő. telefon: 459 -2|97
a pá|y ázat elbírálásának határidej e : a páLytuat benyújtásanak hataľidej étőL számított

90 nap
Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete, mint kiíľó fenntartja magának a
j ogot, ho gy indokolás nélkül eredménýelennek nyilvánítsa a pá|y énatot.

4) a I38lI992. (X.8) Korm. rendelet 5.$ (16) bekezdésének alĄźtĺ vezetői megbízást ad
Kékedi Tiboľné részére a Hétszínviľág Napkozi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun
utca 3.) intézményben 2013. augusztus I - 2013. október 31. köz<jtti időszakľa. A
besorolás a|apjául szo|gtió fizetési osztá|y: F ťrzetési fokozat: t4 az a|ábbi illetménnyel:

Gaľantált illetménv 1,96.11s
További szakképesítés miatti illetmény
Alapilletmény cisszesen 196.tts
Alaoilletménv kerekítve összesen 196.100
Yezetői pótlék
2l4lf009. ff. 20.) Kt. hat. 2. (pőtléka|ap 320 %o-a\ 64.000
Mindösszesen 260.100

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 3 1.

5) vezetői megbízást ad Matisz Lász|őné részéte a Szivźrvány Napk<izi otthonos óvoda
(1083 Buđapest, Szigony u. 18.) intézményben2013. augusztus 01. _ 2018. július 31.

kĺjzötti időszakĺa. A besorolás alapjául szo|gá|ő fizetési osńétLy: G f,rzetési fokozat: 9 az
alábbi illetménnvel:
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Gaľantált illetménv 169.f28 Ft
További szakképesítés miatti illetmény 13.538 Ft
Alapilletmény ĺjsszesen 182.766 Ft
Alapilletmény kerekíwe ö sszesen 182.800 Ft
Vezetői pótlék
21412009. (V. 20.) Kt. hat. 2. (pőtléka|ap 370 Yo-a) 74.000 Ft
Mindösszesen 256.800 Ft

Felelős: polgármester
Hataridő: z)I3.július 3 1.

6) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatźnozat 3) pontja szerinti pźt|yźlzati

felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat eIIźĺő szęrv
intęmetes oldalán, Budapest Józsefuarosi onkormĺĺnyzat íntemetes honlapjan, az oktatási
és Kultuľális Kĺjzlĺjnyben.

Felelős: polgáľmester
lJatáriđó: 2013. augusztus 3 0.

7) felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 3) pontjában kiírtpályázat elbíľálásźravonatkoző
javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet2013. októberi 2. ľendes iiléséľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. októberi 2. rendes képviselő-testületi ülés

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási
Ügyosztáty Humánkapcsolati lľoda

Napĺľend 6/5. pontja
Javaslat a jőzseÍvárosi tinkoľmányzati fenntaľtású óvodák Szeľvezeti és

Működési Szab áiyzatának j óváha gyására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z lr,ĺn,ĺo sÍľBTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES
FIATAROZAT:
306/2013. (V[.17.) O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) jóváhagyja a fenntaľtásábanlévő Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, Kincskereső
Napközi otthonos óvoda, Várunk Rád Napközi otthonos ovoda, Napsugár Napközi
otthonos ovoda, Koszorú Napközi otthonos ovoda, Hétszínvírág Napközi otthonos
óvoda, Mesepalota Napközi otthonos óvoda, ľÁ-n-xa Napközi otthonos ovoda,
Pitypang Napközi otthonos óvoda, Szivtĺrvtny Napközi otthonos óvoda,
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Szźtzszorszép Napközi otthonos óvoda, Napraforgó Napközi otthonos óvoda, Katica
Bölcsőde és Napktizi otthonos ovoda 2013. szeptember 1. napjától hatáIyos - az
eloterjesńés 1-13. számtmellékletét képező - Szervezeti és Mfüĺ'désiSzabáIyzatźń.
Felelős: polgármester
Hatánďo: 2013.július 1 7.

2) felkéľi a polgármesteľt a határozat 1.) pontja szerinti Szervezeti és Működési
Szabtiyzatoka|áirására.

Felelős: polgármester
Hatźrídő : 20 Í3 . j úlius3 1 .

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Napiľend 6/6. pontja
Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatásĺ Onkormányzati
o sztti n d íj p áůy ázathoz tii rtén ő cs atlakozás ľa
(írásbeIi előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
307t201.3. (Vil.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő.testĹilet úgy dcint, hogy

1) csatlakozní kívźn a Bursa Hungarica Felsőolctatási onkormtnyzati osztönđíjpá|yazat
2014. évi fordulój źlhoz, amelvlyiben a pá|yźnat kiírásra kerül,

Felelős : polgiĺľmesteľ
Határiđo: 2013 .július 1 7.

2) ahatfuozat |) pontja szerinti pźůyázati csatlakozás esetén ĺjnként váI|a|t feladatként a2014.
évi, 2015. évi, 2016. évi költségvetésének helyi ađóbevételeinek terhére előzetes
kĺjtelezettséget vállal évente 3 millió forint erejéig a Bursa Hungaľica Felsőoktatási
onkormrányzati osztöndíjpá|yázat 2014. évi fordulójanak fedezete érdekében, az
önkoľmányzati tiímogatás minimum <isszegének 1000 Ft/főlhó, maximális cisszegének
5000 Ft/főlhó tlsszeget hattroz meg,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.
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3) a hatźtrozat I) pontja szeľinti csatlakozás ęsetén fe|hata|mazza a Humánszolgáltatási
Bizottságot a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkormanyzati osztondíjpáIyázat kiírásara és
apá|yázatok elbírálásara, apáIyźzati összegekpźiyázőkközötti meghattrozásáĺa,

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđo: 2013.j úlius 1 7.

4) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatátozat 3. pontja szerinti hatáskör megadása érdekében
terjessze be az SZMSZ-IőI szóló 2512013. N.27.) számll onkormányzati rendelet
módosítását, a Képviselő-testület 2013. szeptemberi első ľendes ülésére,

Felelős: polgármester
Határiđo:2013. szeptembeľi első rendes ülés

5) felhatalmazza apolgáľmestert a csatlakozźshoz szfüséges dokumentumok alźf.rásźlra,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

6) felkéľi a polgĺírmesteľt, hogy ahatátozatf) pontjábaĺ foglaltakat az cjnkormányzat2014-
20 I 6. évi költségvetésének tervezésekor ve gye ťl gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźrido : 20 l 4 -20 I 6. évi kciltsé sveté s ének tervezé se

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 6lT.pontja
Javaslat az indítbató óvodai csopoľtok számának meghatáľozására és

maximális |étszám túllépésének engedélyezésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné _ alpol gáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATH)ZAT ALH)Z EGYSZERU SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
rĺe.tÁRoze.ľ:
308/2013. (WI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

I) a 20|312014. nevelési évben indítható óvodai csoportok sztlnéń az á|ta|a fenntartott
óvodákĺavonatkozóanaza|ábbiakszeľinthatározzames..
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Ovoda mesnevezése Csonortok száma
Gyeľek-Viráe Napközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Napközi otthonos ovoda 5

Várunk Rád Napkozi otthonos ovoda 4
Napsugaľ Napközi otthonos ovoda +

Koszorú Napkĺjzi otthonos ovoda 4
Hétszinv fu ág Naoközi otthono s ovoda 4
Meseoalota Naoközi otthonos ovoda 5

TA-TI-KA Naoközi otthonos ovoda 5

Pitvpans Napkcizi Otthonos Ovoda 4
Szivaľvánv Napközi otthonos ovoda 7
Százszor szép Napkĺjzi otthono s ovoda 6
Napraforgó Napközi otthonos ovoda 4
Katica B<jlcsőde és Napközi otthonos ovoda 6

keľületi łisszesen 66

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. aususztus 3 1.

2) engedéIyezĺ a 20I3l20I4. nevelési év indításanál a maximális óvodai csopoľtlétszám
túllépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában , a TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos
óvodában és a Pitypang Napközi otthonos óvodában az a|ábbi táb|źlzatban foglaltak
szerint:

ĺntézmóny
megnevezése

a csoport
megieltĺlése

a csopoľt
tényleges/számítot
t maximális
|étszáma
(fő)

eltéľés az Nkt. 4.
sz. mellék|ete
szeľinti maximális
csoport
|étszámtő|
(fő)

Mesepalota

\apkcizi Otthonos
Ovoda

2. csopoľt
3. csoport
5. csooort

26
27
26

+1

+2
+1

TA-TI-KA
Napkcizi
Ovoda

Otthonos
1. csoport
2. csoport

29
28

+4
+3

Pitypang
Napkäzi Otthonos
Ovoda

l. csopoľt
2. csoport
3. csoport
4. csoport

f7
28
28
28

+2
+3
ta-řJ

+3

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 3 1.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iľoda
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Napiľend 6/8. pontja
Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HA.I.ÁR O,LA' L. HU,LATALHOZ vn.losÍľBTT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
30g/f013. (v[.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.a.l tartős önként vállalt feladatként a 2014. évtő| bińosítja a kerületi önkormányzati
fenntaľtású óvođákban óvodánként az egy fejlesztő pedagógusi státuszt, valamint a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovodában az egy fő logopédust és annak költségvetési
ťĺnanszírozását, melynek éves összege 32.077,0 eFt,

Fe1elos: polgáľmesteľ
Hataľidő: Z)I3.július 1 7.

b./ taľtós önként vállalt feladatként a jövőben is biĺosítja a két óvodavezető-helyettesi
munkakört a Szivźlwány és Gyeľek-Virág Napközi otthonos ovodában és annak

költségvetési Íinanszírozását, melynek éves osszege 1.158,0 e Ft.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2013.július 1 7.

c.l a határozat I. a.l- b.l pontjában foglalt tartós kotelezettségvál|a|ás fedezetęként az
onkormányzat helyi adóbevételét jelöli meg.

Felelős : polgĺírmesteľ
HaÍźridő: 2013. július 1 7.

2. a. l a kerületi onkormányzati fenntaľtású napkozi otthonos óvodák engedélyezett
koza|ka|mazotti álláshelyeit 2013 . szeptember 1 -j étől az a|ábbiak szerint határozza meg:
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iĺtézmény
Nevelő munkát segítő (NoS)
alkalmazotti ál láshelvek

Engeđé|y ezett á1 l áshel y

2013.08.31 2013.09.01 váItozás 2013.08.31 2013.09.01
G' yerek-Virág Napközi otthonos
Ovoda 12 12 0 30 30

Kincskereső Napközi otthonos
Övoda 8 8 0 f0 Ż0

Várunk Rád Napközi otthonos
Ovoda 6,5 -1 17,5 ĺ.6'5

\apsugar Napkĺizi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

5oszoru Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

Hétszínvhág Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

Mesepa1ota Napkĺizi otthonos
Ovoda

8 8 0 20 20

TA-TI-KA Napközi otthonos
Ovoda 9,J5 8 -1,75 2r,75 20

Pitypang Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 t6 1ó'5

Szivtrvány Napközi otthonos
Ovoda

11,25 10 -7,25 27,25 26

Százszorszép Napközi otthonos
Ovoda

9,25 9 -0,25 )1 )5 23

Napľaforgó Napkcizi otthonos
Ovoda

J,5 6,5 -1 17,5 16,5

Katica Bölcsőde és Napközi
otthonos óvoda 10,5 9 -1,5 t5< 24

osszesen t07 "7s 103 -4.75 266.7s 262
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. augusztus 3 1.

b.l ahatározat2. a.l pontjában foglaltak a|apján aKaticaBĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda
engedéIyezett óvodai |étszźma25,5 főrő|24 főre, ĺisszes |étszáma 50,5 főről 49 főre módosul.

Felelős: polgáľmester
Hattlridó: 2013. augusztus 3 1 .

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahattlrozatZ. pontja szerinti álláshely megsziintetéssel érintett
dolgozók további foglalkoztatása éľdekében egyeztessen valamennyi cjnkormźnyzati
fenntartású íĺtézsnény ve zetőj ével.

Felelős: polgármester
Hatarido: f0I3. augusztus 31.
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4. felkéri az óvodavezetőket, hogy munkáltatói jogkörĹikben e|1trva tegyék meg a
jogszabá|yokbanelőíľtmunkáItatőíintézkedéseket.

Felelős: óvodavezetők
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

5. a. l az öszkőzsa Gondozó Szolgálat engedéIyezett Iétsztlmät,f()I,3.08.01-töl 89 törol 90
füľe módosítja I fo gépjármuvezetoi álláshely bővítése érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: f013.július 3 1.

b.l a |étszámbővülés miatt 2013. évben az iďőarányos 795,0 e Ft összeget biztosítja az
onkormány zat az oszirőzsa Gondozó Szolgálatnak.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: z)I3.július 3 1.

c./ tartős kötelezettséget vállal az 5. a.lpontban foglalt álláshely ťlnanszirozására, melynek
összege éves szinten 2.328 ę Ft, fedezetéül a következő évek költségvetésében a helyi
adóbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtndő: 2013. július 3 1 .

6. a.l ahatfuozat2. és 5. pontjában foglaltak miatlaz onkormanyzatkiađás 11108-02 cím -
kötelező feladat ťlnanszitozásí mfüodési kiadásokon belül az irányítőszervi
tĺímogatásként folyósított tiímogatás kiutalása előhźnyzatáÍól 806'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11107-01 cím mfütjdési cél és általanos taľtalékon belül az áltďĺĺnos tarta|ék -
kötelező feladat _ elóirányzatźlra.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

b,l az oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi finanszírozási működési
bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|tn
történő jővźlírása - kötelező feladat _ e|őirányzatźń 795,0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes személyi juttatás eIőirźnyzatát 552,0 e

Ft-tal, a cafeteľia elóirányzattLt 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájźlruIási adó e|őírtnyzatát 158,0 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatan beliil az SZJA
e|őkányzatát 10,0 e Ft-tal, munkaruhaľa2l,O e Ft-tal megemeli 1 fő engedé|yezett|étszám
bővítés miatt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźrĺdő: 2013. aususztus 31.
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c./ Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72l00-08 cím bevételi finanszíľozási működési
bevételen beIul az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźnrlán
történő jővźftása - kötelező feladat _ előirányzatät 492,0 e Ft-tal, a kiadás _ kote|ezo
feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes személyi juttatás elóirźnyzatát 342,0 e
Ft-tal' a cafeteria előirányzaÍát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájfuulźtsi adó e|oirányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi előírźlnyzatan belül az SZJA
előfuányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-tő1 1 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2013. augusztus 3 1 .

d./ a Napsugar Napközi otthonos óvoda 72I0O-09 cím cím bevételi ťlnanszírozási
mfüödési bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás ťlzetési
számlźn tĺjrténő jőváírása _ kötelező feladat _ előiľányzatźú 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás e|őirźtnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirányzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzajaru|ási adó eloirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|oirtnyzatán belül az SZJA
e|őirźnyzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptembeľ l -től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 31.

e./ a Koszoru Napkĺizi otthonos óvoda 72100-13 cím cím bevételi finanszirozási
működési bevételen be|u| az irányítószervi támogatásként folyósított támogatts fizetési
szźtm|źn történő jővźĺirása _ kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|oirźnyzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előírtnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatan belül az SZJA
e|óirźnyzatát 4,0 e Ft.tal megemeli 2013. szeptembeľ 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. auguszťus 3 1.

f./ a lfétszínvirág Napközi otthonos ovođa 721'Oa-I2 cím cím bevételi ťlnanszirozásí
működési bevételen beltil az irźtnyítőszewi tálmogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|źn történő jővźlírása - kĺjtelező feladat - e|őirányzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a ľendszeres személyi juttatás e|őirányzatát I7|,0 e Ft-tal, a
cafeteria eIőirányzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e\őirányzatan belül az SZJA
eloirźnyzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013 ' szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 3 l.

g.l a Ta-ti-ka Napközi otthonos ovoda 72100-04 cím bevételi finanszíľozási mfüodési
bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźtmlán
tcjrténő jőváirása - kötelező feladat _ előirányzatát 123,0 e Ft-tal, a kiadás szemé|yi
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juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria
e|őiráĺyzatát 1I,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájfuulási adó
e|óirźnyzattŃ 25,0 e Ft-tal a dologi előirźnyzatan belül az SZJA előirányzatát 2,0 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptember I-tő| 0,25 fo álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. augusztus 31.

h./ a Pitypang Napkozi otthonos óvoda 72IOOĄ5 cím cím bevételi ťlnanszirozási
működési bevételen belul az irźnyítőszewi ttlmogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|tn történő jővtirźsa _ kĺjtelező feladat _ előiľányzattń 246,0 e Ft-tal' a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát 17I,0 e Ft-ta|, a
cafeteľia e|oirtnyzatéú 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelo jĺĺrulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|őiráĺyzatán belül az SZJA
elóirtnyzatát4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. augusztus 3l.

i./ a Szivárvany Napközi otthonos óvoda 72I0O-II cím bevételi ťlnanszirozási működési
bevételen beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatts ťrzetési számlźn
töľténő jőváírása - kötęlező feladat _ e|oirźnyzatát 610,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 427,0 e Ft-tal' a cafeteria
e|őirényzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzti1áruIási adó
e|őfuányzatźLt |25'0 e Ft-tal a dologi eloirányzatan belül az SZJA eloirányzatát 10,0 e Ft-tal
csĺjkkenti 2013. szeptember I-tőI I,25 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

j,l a Szźzszotszép Napközi otthonos óvoda 72I0O-|O cím bevételi ťlnanszírozási
mfüĺiđési bevételen beltJJ az irźlrĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
sztm|źn tĺjrténő jőváírása _ kötelező fe|adat _ e|óirtnyzatźú. 123,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezęn belül a rendszeres személyi juttatás e|óirtnyzatát 85,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|őirtnyzatźi 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatát 25,0 e Ft-tal a dologi e|őirányzatĺán beltil az SZJA
e|őirźnyzatátz,O e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember I-tő| 0,25 fo álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 201'3. augusztus 3 1.

k./ a Napľaforgó Napközi otthonos óvoda 72IOO-07 a cím bevételi ťlnanszírozási
mfüödési bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźnĺién történó jőváirása - kote|ező feladat _ előirźnyzatźLt 492,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 342'0 e Ft-tal, a
cafeteria e|oiráĺyzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzźljar'u|ási adó e|őirányzatát 99,0 e Fĺtal a dologi e\őkźnyzatán belül az SZIA



e|óíráĺyzatát 8,0 e Ft-tal cstjkkenti 2013. szeptember 1-tő1 1 fő álláshely-elvonás
költségvetési fedezete címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. auzusztus 31.

I.l a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-|6 cím bevételi finanszírozási
múködési bevételen belnl az ftänyítószervi támogatásként Íblyósított támogatás Íizetési
számlán töľténő jővźftása - kötelező feladat _ előirányzatźlt 739,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|oirányzatát 513,0 e Ft-tal, a
cafeteria előírányzatźi 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźru|ási adó előirźlnyzatát 149,2 e Ft-tal a dologi előhányzatan belül az SZIA
eloirányzatát |2,3 e Ft-tal csökkenti 2013 . szeptembeľ l-től 1 ,5 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

7. felkéľi a polgármestert, hogy az ĺjnkormźnyzat költségvetéséről szóló ręndelet következő
módosításánál, valamint 2014. évtől évente a költségvetés tewezésénél' a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: költségvetéséről sző|ő ľendelet kĺivetkező módosítása, legkésőbb 2013.
december 31., valamint a20I4. évtőI a koltségvetés elfogadása

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatáľozat 2. pontja szerinti álláscsökkentésekből adódó
esetleges felmentések, végkielégítések ĺlsszegét a költségvetési fedezet biztosítása miatt
terjessze be a Képviselő-testĹilet 2013. szeptembeľ első rendes Ĺilésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20T3. szeptember 30.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási tigyosztáty, Pénziigyi
Ü gyosztály, J őzsefu árosi Napkiizi Otthonos ovođák.
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7 . Egyéb előterjesztések

Napirend Tll.pontja
Beszámoló a KépvÍselő-testiilet bizottságai 20Í2. novembeľ 1. _ 20|3.
április 30. kőzőtt átruházott hatáskörben hozott döntéseinek
végľehajtásáról
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4.áté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrSÉGE S
HATAROZAT:
31012013. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előteľjesztés 1. számu mellékletét képezo
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, valamint az előterjesńés 2. szźľrru mellékletét
képezo Humánszolgá|tatási Bizottság 2012. november I. _2013. április 30. kozött, źńruházott
hatáskörben hozott döntéseinek végľehajtásárőI szőIőbeszámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 17.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeruezési és Képviselőĺ lľoda

Napiľend 712.pontja
Javas lat a 20|3. évi közbes zerzési terv aktual.uá|ásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

sZAv AZÄSNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
31tt2013. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint' hogy

1. jóvahagyjaaze|ótefiesztés męllék]etét képezó2013. évi közbeszeruési teľv módosítását és
felkéri a polgĺírmestert annak a|áírásáĺa.

Felelős: polgrírmesteľ

Hatáľidő: 2013.július 1 7.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti terv honlapon ttirténő
megjelentetésérő1.

Felelős: jegyzó
Hatźltíđő: 2013. iúlius 18.



A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend Tl3.pontja
Javas lat az ÁRo P- 3. A.2-20 13 kĺó d számrĺ p á./ry ńzúon valĺi részvéte| re
(írásbeli előterj eszté s, p orĺ<pzB E S ÍTÉS )
Előteťesztő: Dr. Kocsis Mtúé _ polgĺírmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ unĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
3Í212013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat a Nęmzeti Fejlesztési
Ügynökség źita| kiírt Államreform operatív program keretében megvalósuló
,,Szew ezetfej lesztés a Közép-m agy arországi régióban lévő onkoľm ány zatok számárď,
című AROP -3 . A,2-20 1 3 kódszámu páIy azati konstrukcióra történő pá|y źnat benyúj tását
jőváhagyja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013'július 17.

2. fe|kéri a polgármestert a pźiytzati dokumentáció tjsszeál|ítástna, alźirźsőła és benyújtásaľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2013.július 1 7.

3. felkéri a po|gtrmestert, hogy a pá|ytnat nyeľtessége esetén a ttllnogatási szerződést
j őv áhagy ás célj ábó l terj es sze a Képviselő -testiilet elé.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : pá|y ázat e|bírá|ását követő első képviselő-testületi Ĺilés

A dö ntés végľehaj tá sát v égző szew ezeti e gysé g : J egyzői Ka bin et, Humánszolgá ltatási
Ügyosztály

Napiľend tl4. pontja
Javaslat posztumus z Díszpolgári Cím,adományo zására
(írásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Mtlté _ polgáľmester
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1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z MtNo SÍTETT
HATAROZAT:
3Í3ĺ2013. (vII.17.)

16IGEN

SZOTOBBSEG SZUKSEGES

O TARTOZKODASSAL

O NEM

SZUKSEGES

0 TARTóZKoDÁSSAL

O NEM

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) A 2014. évi posztumusz Díszpolgári Címet Koppány Zo|tánnak, Józsefuaľos első
p o l gĺírme sterének aďomány o zza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013,július 1 7.

2) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor ahatározat 1. pontjában
foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. november 30.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Pénzügyi Ügyosztály

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATAR )ZATH)ZATALHOZ EGYSZERÚ szŐroggsÉc
ru.ľÁnoza.ľ:
314t20r3. (vlr.17.)

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy felszólalási jogot biztosít a Trĺľi István Képző és Kutató
Intézet igazgatő asszonyának' đr. Tóthné Sléger Mźnia részérę.

Képviselői kérdések:

Vörös Tamás
Kĺjszcinöm szépen a szőt Polgiíľmester Úr! A múltkoľi bízottsági ülésen az ellel:zékrészéto|,
kiilönösen Szili képviselő uľ részérőI - sajnálom is, hogy nincs itt _ felmerült néhany kľitika a
|akáspá|yázatta| kapcsolatban. Egy haľom gyermeľét egyedül nevelő, egyébként négy
gyerekes, édesapa, a mellettem ülő Kaiser Képviselő Ur is indulta a páIyázaton, és azon nyert
is. Aki ismerte az esetet, és alapvetően ismerte a szocialistapáÍtkÍitikáit, aztuđta, és tisztában
vo|t azza|, hogy ez a támadźs nyilvánvalóan politikai célokat szo|gti. Ennek semmi köze
nincsen se morális, se etikai megfontolásokhoz. Pusztán arľól van szó, hogy találnak egy

16IGEN
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ügyet a szocialisták, ami igazábőI nem is ügy, teljesen transzparens' egy páIyázaton induló,
rászoľuló emberről szól, aki egy olyan pá|yázaton nyeľt, amelynek a feltételeit _ többek k<izott
a szocialisták is _ megszavaztźIk. Gyakorlatilag utźtnakítaIá|tźk, hogy még sem jó, meg ők
nem vették észre, hogy nincs kizárva ebből az, aki mondjuk Íideszes. Most mar fudjuk, eddig
nyilván sejtettük, de most mĺĺľ papírunk van arról, hogy eZ egy politikai tźtmadźs volt. Volt
egy eset, nem is olyan régen, az onok képviselőtarsa, aki sajnos nincs itt, lakással
kapcsolatos, és a Kaiseľ Képviselő Utól egészen eltérő elonyszetzésrőlszól. Alľól szól, hogy
volt egy szemé|y, aki 95-ben megvásaľolt egy lakást a Jőzsefýźrosi Önkormäĺyzattő|, teljesen
a ľenđeletek szellemében, de azért a hétszáznyolcvan va|ahány ezer forintos érték helyett
115.000.- Ft-éľt jutott hozzá aŁ.lhoz az ingat|anhoz. Utána azt lnilajďonba vette, és ań.
haszná|ta. Majd 8 éwel később, 2003-bm, akkor mźx afétje a szocialista páĺttagsa volt, és
2003-ban már a szocialisták többségben voltak a Jőzsefváĺos Képviselő-testületében, az a
szerencse érte eń. a szemé|y, hogy egyrészro|, hogy 2001-ben megházasoďotÍ', pont az
említett, akkor már a szocialista pźlrt tagsa volt a férje, ha jól tudom, és olyan piaci csoda
történt, hogy valaki pont, a RévS Zrt, egyébként pont az ő ingatlanát, t<jbb mint 5 millió
forintéľt megvásaľo|ta. Ez egy nagyon jó üzlet volt, és biĺos nagyon sürgős volt a Rév8 Zľt
számára, hogy pont aü. a|akást megvegye. Azon kívtil nyilvánva|őan, régőta źru|hatta, és az
onkoľmányzat valami csoda folýan a legjobb ajánlatta| is élhetett, hiszen ő el kívánta adni
e|eve az a lakást. Tehát nem az volt a szźlndéka, hogy pont érkezett egy ajánlat az égbő|, és az
onkormányzat egyszer csak jelentkezet az Expressz hirdetésre vagy valamire, hogy ő azt a
lakást meg szeretné vásárolni. Nagy sziiksége volt rá az onkormáĺyzatnak arra a lakásra,
vagy a RévS Zt-nek, cserelakás volt az éppeĺ akkor futó Futó utcai felújítás kapcsán lett
elcseľélve. odaköltözött később egy család, és olyan stľatégiai fontosságú volt a lakás, hogy 4
év múlva túl is ađott rajta Józsefuaľos onkormányzata 900.000.- Ft értékben. Tehát ez
mondhatjuk, hogy a mindenkoľi vevőknek azért, azt kel|, hogy mondjam' nagyon jó ĺizlet
volt. Volt egy vesztese ennek az egésznek, az a Józsefuáľosi onkormányzat, és az ađőťtzetok.
De ez lényegtelen azlj;gy szempontjából, legalább is szocialista szemmel, hiszen nem fideszes
emberről varl sző. Van egy nagy különbség a két ügy között. Ha már itt eľkĺjlcsi és etikai
megfontolásoktól vezére|ve támadunk teljesen transzparens történętęket, hogy az em|itett
úriember, szocialista politikus, később képviselő, abból a pénzbő|, amelyet az
onkoľmányzattőI kapott, gyakorlatilag vásárolhatott egy saját tulajdonú lakást. 8 év
befektetése _ ez egyébként nem rossz _ 115.000.- Ft-ból 5 milliót csinálni, még akkor is, ha
azinflácíő magasabb volt, akkor is nagy teljesítmény,bińos, hogy jó iizleti érzéke van. Utána
ő vásaĺolhatott magtnak egy saját tulajdonú lakást. Na ez az, amít Kaiser Képviselő Úr ne-
fog megtenni, ugyanis a határozott időre szóló jogviszonyával még 2 millió foľintot be kell
fektetnie ebbe az ingatlanba, és egyáltalán nem gareľÍźllrt,hogy ez az íĺgatlanbármikor az ő
tulajdonába kerĹil. Egy valamibe biaos lehetek, hogy olyan feltételekkel, amelyekkel 1995-
bęn a tulajdonába került az em|ített hölgynek' olyan feltételekkel biztosan nem fog talźůkozni.
Egy valami biĺos, hogy rá pár évre az onkormtnyzat nem fogja kitalálni, hogy mégis
sziiksége van arra, ugyan arÍa az ingatlanĺa, és annak az otrenszeresét ki fogja ťlzetni az
említett lakásért. Természetesen én nem állítom, hogy ügyben bármilyen btintetőjogi
ľelevancia lenne, hiszen nem fudok ilyen eseményről. Egy valami biĺos. Ha van, akkor majd
teľmészetesen megtesszĹik a szfüséges lépéseket. Nem záľom ki, de eń.biztosan nem fudom
á||itani. Egy valami azonban biztos, politikai szempontbő| ez u vgy nem hogy sokkal
súlyosabb, hanem valóban súlyos. Nem egy egyszerű, mindenki által tudott, a szocia|ísta párt
źůta| a feltételeket ismert'és támogatott |akáspá|yázattőI sző|, hanem tulajdonszerzésről és
milliókról. A Képviselő Ur most már, v.agy az említett személy, akiről szó volt, mindenki
számára kiderült, hogy Szili Képviselő Ur volt az. Gondolom, hogy magáta is ismeľt volna,
ha itt i|ne. Ezért is sajnálom, hogy nincsen itt. Amikor ő rendkívül magas eľkölcsi
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piedesztáró| támađja ezeket az eseményeket, mind ekĺlzben ott van a háttérben, hogy egy
ilyen ügy kapcsán bizony érintett volt ĺinkoľmtnyzati szempontból lakásügyben, és nęm
páIyźuati úton, és nem lakáshaszĺá|ati céllal, hanem alapvetően ő egy nagyon nagyon jól, és
nem állítom, hogy feltétlentil egyedtil, de nagyon jól jött ki ebbol a történetbőI. Az
onkormányzat szegrol végről adott' neki 8 év leforgása a|att 8 millió foľintot. En azt
gondolom, hogy ha Szili Képviselő Ur ingatlanpiaci taĺlácsokkal foglalkozĺa, akkor biztosan
nagy kereslet lenne a szo|gá|tatásai iránt. Viszont, hogyha más kľitikai megjegyzéseket
támasń. tľanszpaÍens dolgokkal szemben, étazt gondolom' hogy az előtt éľdemes lenne, ha
végig gondolná, hogy mi történt a múltban. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsĺs M:álté
Valahová el kell helyezni a kérdések rendszerébe ęzt a dolgot, ott hangzott el. Én annyi
pontosító kérdést feltennék, nyilván azon tűI, hogy ismertem aZ ügyet, és ezért mondtam a
Képviselő Urnak a múltkoľi testiileti ĺilésen, hogy külĺinösen visszás, hogy pont ő teszi szővá,
akinek a felesége 115.000.- Ft-ért megvesz egy lakást az onkormányzattőI, és ugyanaz az
onkormanyzat 5,2 millió forintért visszavásáro|ja ezt a lakást néhĺĺny éwel később. Itt
jegyzem meg, amit Képviselő Úr kihagyott, đe lehet, hogy nem figyelmet, hogy az a cég
vásaľolta vissza, ahol Szili Képviselő Ur dolgozott abban az időben, hogy még szebb legyen
ez az egész. Erről remélem, egy hosszú blogbjegyzés születik majđ a részérőI, szívesen
elolvasnám. Erľe utaltam a múltkoľ, hogy sokkal szerencsésebbnek tartanám, ha olyan ember
emelné fe| a szavźlt egy ingatlan ügyben, aki nem volt korábban érintettje ugyan ilyen, nem is
ugyan ilyennek. Itt kérek ę|nézéstKaiser Képviselő Úrtol. Két ügyben az az őriási különbség,
hogy Kaiseľ Képviselő Úr nemhogy nem veheti meg 115.000.- Ft-ért a lakást, és nem fogsaaz
onkormányzatugyanúgy tőle ötvenszeres aľon visszavásárolni, hanem rá is kell költenie. És
ami egy óriási külĺinbség, ami végképpen felháborít, hogy ęz aZ e|járás egy tisztességes,
intemeten kozvetített, bfuki sztlmara kĺjvetheto, nyiIt iilésen zaj|ő, tľanszparens, koĺľekt,
egyenes eljĺáĺás volt. Kaiser Képviselő Ur nem a sameszźú küldte be, nem álnéven, nem
valami ismeľősét pźllyźztatta meg, ennek is volt gyakorlata ľégen' szeretnék emlékeztetni
mindenkit. Nehéz képviseloi lakásokat ta|źini, mert áha|źLban strómanok voltak jelen. Kaiser
Képviselő Úľ saját nevével, nyílt ülésen, koľľekt módon vá||a|ta a valós éIetheIyzetére
vonatkozóan jogos páIyazási igényét. Eń. meg kikezdte egy olyan ember, akinęk nagyon-
nagyon mélyen kellene hallgatnia ebben az tigyben. Itt jegyzem meg' a bĹintetőjogi
relevanciĺĺná| azért rźvtarĺ a fejem, mert 2003-as ügyek, és ez nagy szerencséjük az a]ď<ori

szerencselovagoknak, rendre elévültnek tekintendő 20l3-ban. Tehát van, de nincs. Ha ptt
éwel korábban lennénk, én biztos, hogy az élére állnék annak a dolognak, hogy itt
hűtlenkezęlés történt. Külcinös tekintettel arua, hogy nem tudom, hogy egy Víg utcai lakás
2003-ban ért-e 5,2 millió forintot? De ebbę maľ bele se bonyolódjunk, hogy merľryire |ett ez
fe|ulfuazva. A pontosító kérdésem arÍa irányulna, meľt ügyrendileg eI kellene helyeznĺ.a
Testiileti ülésbe eń. a feIvetés. Az jó, hogy itt megállapítunk tényeket. A Képviselő Ur
feleségétől, miután visszavásáľolta a Rév8 Zrt magas áron ezt a lakást, azutén saját
ingatlantulajdonba költöztek-e? Legyen egy véiasz lehetősége ennek a dolognak. Yagy ismét
esetleg egy önkorményzati kĺjr következett? Nem tudom tá avtt|asń.' tényleg. Képviselő Uľ,
segítsen nekÍink ebben!

Viiľiis Tamás
Szerintem az lůgy szempontjábő| az iryy fair - úgy tudom, hogy az SZMSZ most már ad
lehetőséget nra, hogy képviselőkhoz is intézzünk kéľdéseket. Nem. Akkoľ Polgármester
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|Jrhoz fogok foľdulni, hogy legyen olyan kedves, és próbálja meg tolmácsolni későbbi
időpontban, vagy nézzen lttlna, hogy ez a gyakorlat, illetve ez aZ ügy valóban eléviilt-e'
mennyiľe vok általános? Amennyiben lehetséges, nézzijk meg, hogy ennek az ügynek, még
ađott esetben lehetnek-e folyatásai, és adott esetben van-e még olyan ügy, ami nem évĹilt el,
és valóban van bĹintetőjogi ľelevanciája jelen pillanatban.

Dľ. Kocsis lľ{.áté
Igy már értem, így mfu érte|mezhető a képviselői kérdés. Komássy Ákos tigyrendben és
rendesen is kért szőt. Az ügyrend az mínđig elsőbbséget é|vez. Paľancsoljon, Képviselő Uľ!

Komássy Ákos
Köszĺjncĺm szépen. Csak an. akartam jelezni Polgármester IJr, hogy mi ennek a jogilag
teljesen megfelelő elhelyezése, de miután távollevő képviselőtátsamat, aki egyébként _
nincsenek frakcióink, de ha lennének, velem egy frakcióban ülne _ érte egy megtámadtatás.
Én szeretnék valamelyest a kérdésre reagá|ni,ha eľre van jogom.

Dr. Kocsis lVdáLté

Semmilyen joga nincs rá, đe adunk szót ebben a kéľdésben. Kíváncsian vaľjuk, hogy mi az
álláspontjuk ebben az igyben. Az, hogy nincs jeIen, ań' nem hiszem, hogy Vöľcis Képviselő
Ur nyakába kellene varrni ezt a fe|e|ósséget. A meghívót megkapta. Halkan jegyzem meg,
hogy az interneten nyomon követheti, bárhol is jár a világbarl, hogy mi itt most miről
beszéltink. Egyebekben, pedig, természetesen' nem a jog okán, aszerint most nem adnék szót,
azi||emokán oné a szó Képviselő Úľ.

Komássy Ákos
Kĺjszĺjnĺim szépen. Előszcjr is nem tudok a Vörös Képviselő Ur á|tal részben leírt, ľészben
sejtetett visszaélésről semmi, és azza| kapcsolatban semmit. Az akérésem, hogy aRév8 Zĺ,
aminek régen Szi|í Ba|źzs képviselőtáľsunk munkataľsa volt, ha báľmilyen szinttĺ, tetten
érhető jogszenĺtlenségről tud, akkoľ erľől, legyen szíves, tájékoztasson minket. Gondolom,
hogy tudnak rő|a, ha az ő részvételükkel, bevonásukkal tĺirtént báľmi ilyesmi. Úgy tuđom,
hogy egy jogkövető háttérintézménye az onkormányzatnak, tehát gonđolom a megfelelő
lépéseket is megtették, ha egy ilyen történt. Egyébként alapvetően inkorrektnek taĺtom, hogy
Szi|í Balazs képviselőtáľsam előre bejelentett távolléte nem zavarta őket minimálisan sem,
hogy egy személyeskedő, személyre vonatkozó kérdésĺek ticźnott vádat ismertessenek.
Természetesen, joguk van hozzá, vagy joga van képviselő-társamnak hozzá.. Mellesleg,
jelzem, ettől teljesen függetleniil, azért azt céIszeru rögzíteni a hivatkozási a|appa|
kapcsolatban, hogy az egész vá|asztási ciklusban egyetlen egy képviselőnek juttatott az
onkormanyzat önkoľmányzatibér|akást, és mindeń'tryy tette, hogy név szerint a képviselők a
pá|yazat kiírásában nem keľĹiltek megnevezéste, és ezze| kapcsolatban emelt szót, moľális
kifogásokat SziIí Balazs képvisel<ĺtársam. Én azt gondolom, hogy enől bőven és hosszasan
lehetne eszmét cserélni. Természetesen személy szerint Kaiser Urtól nem sajnáljuk, és jó
családapaságot kívánunk neki. Ettől fiiggetlenül a konkľét béľlakásjuttatás kérdésében a
kÍitikához _ azt gonďolom mindenkinek, még azoknak a képviselőknek is joga van _ akik
adott esetben az ennek kapcsán meghozott dcjntéseket megszavańźk, azoI<kal egyet éĺettek.
Köszönöm szépen. A másik kérdésem azettőI fi'iggetlen. Kösz<jnĺjm.



Dr. Kocsis M:áté
Háľom dologľa, hagy rcagáIjak. En' mar múltkoľ is elmonđtarrl a Réwel, a Kisfaluval és sok
más egyébbel kapcsolatban, hogy soha - aki ismeri a régmúItat - az pontosan tudja, hogy
soha nem azintézményvezetők' és a cégekben dolgozók iigyletei voltak ezek,hanem mindig a
helyi politikusoké. Mindig. Az egy egyszeru és kényelmes hivatkozási alap volt, hogy ha
báľmi van, akkoľ meg kell k&dezĺi a cégvezetőt, majd úgyis ő ír aIá. Nem egy kényelmes
szerep. Őszinte megbecsülésem azoknak, akik vállalták en, rfiert a mindenkori a piszkos kis
iigyeit bevarrta a mindenkori cégvezetők és céga|ka|mazottak nyakába. Ez a nagy magyat
igazság. Szerintem hagyjuk eń, a vizsgálódjon a Rév maga körtil, nem a politikusok
vizsgálódjanak maguk k,orül, meg nézzenek egy kicsit magukba, és dĺintsék el, morális
alapon, Szili Képviselő Uľ is el tudja, ha nincs is itt, hogy melyik a morálisan védhetőbb, a
strómanokkal źúvett lakásokat visszavásároltatni ugyan.azzal az ĺjnkormźnyzattal ötvenszeres
áĺon, vagy pedig egy pźiyázaton jogosan elindulni. En tisńtlban voltam vele, és akkoľ is
elmondtam onöknek, hogy a kampźnyig ezzel fognak ,,rhoadshoo,,-zni, hogy Kaiser
Képviselő Úr 3 gyereket nevel 30 m2-en, és a távollétében gúnyrajzokat és mindenfeléket
terjesztenek róla onök is a felületeiken, meg gúnyolódnak az é|ethelyzetén. Én ezt pont
annyira ízléstelennek tartom, mint ahogy on taľtja aú", hogy egy képviselőnek, akinek itt
lenne a helye, teljesen mindegy, hogy mit jelentett be, és hova, itt a helye, ezért kapja a
fizetését. Baľomiľa nem érdekel, hogy ő mikor jelentette be a távolIétét' ez a' munkája.
Egyébként, pedig azt gondolom, hogy most aktuális , hogy nyár e|ótt a KépviselőUmakan.a
kérdését tisńźlzĺli, hogy ki emelheti fel moľális alapon, morális alapon _ on mondtaki a szőt

- egy nyílt, koľrekt, tisztességes pá|ytnat ellen. Szerintem ő, nem. Nem taľtom magunkat
egyébként tisztességtelennek abban a kéľdésben, hogy a távollétében mondjuk, kénýelenek
vagyunk elmondani. Ha soha tĺjbbet nem jcin testĺileti Ĺilésľe, akkoľ soha többet nem
beszélhetiink az ő viselt ügyeiről, vaEY, hogy lesz? Ez nem így mfütidik. A lényeg az,hogy
én azért örülök, hogy a Képviselő Ur felhozta eń. atémź.ŕ-, mert ilyen mementóként szĺánjuk,

hogy azok az emberek, akik részt vettek ennek a kerületnek a lepusztításában _ itt gyakľan
szoktam hangsúlyozni, hogy páľtállástól fiiggetlenül _ azok jő lenne, ha egy kicsit
visszafognák magukat a kĺjvetkező időszakra. onnek az a ÍLagy szerencséje' hogy nem
tartozik közéjtik, ez javáĺa legyen mondva, ebből még komoly tőkét kovácsolhat, de aki ľégen
részt vett ebben az egészberL) az) szerintem, nagyon mélyen hallgasson. orüljön' hogy e|te|t az
a 6-8-10 év, amit eléviilésnek neveznek a btintetőjogban.Ez a rövid véleményem. Vegyük
úgy, hogy szóbeli kérdésre, szóbeli vźtlaszt ađtam, és akkor nem kell 15 napon belül íľásban a
Képviselő Uraknak semmit megküldenem. Ez az áI|áspontom, ez az a hátom dolog, amit
fontosnak taľtok. Dľ. Révész Mfuta képviselő asszony. Bízom benne, hogy egy más témában.
Paľancsoljon.

Dr. Révész lN'Iárta
K<jszönöm szépen, akkor szót fogadok. Azza| kezdem, hogy locsolás. Azt szerętném
megkéľdezni, hogy most már fudjuk, hogy a JVSZ az, akí a kĺiztęrületeket locso|ja. Ań.
szerętném kérdezn| hogy hany ember foglalkozik, és egy.egy tertiletet milyen gyakorisággal,
mert azt lehet látni, hogy a Teleki tértőI kezďve, a terek jő része kiégett fü. A kaszálással is
probléma van. Azt szeretném kérďezni,hogy eztkivégzi, milyen gyakorisággal, és mire lehet
számítani még a ĺyár foly amtn?
Sajnos nem tudom megállni, szeľetném kérdęzni, nem azért, meľt másra akarom a felelősséget
tńhźLrítafi, đe azért szeretnék pontos információkkal ľendelkezĺĺ. Azt szeretném megkéľdezni,
megtudható-e az ę|ađőtól, hogy fordulhatott eIő az, hogy '95-ben eń az onök áIta| je|zett



lakást 750.000.- Ft helyet 115.000.- Ft-éľt vette meg az iIlető hĺilgy? Mi ennek az oka? Ha itt
visszaélés van, akkor azt sem ártana tudni, hogy itt milyen visszaélés történt' A másik is
érdekelne. Az éĺ információim szeľint a Rév8 Zrt-néI az volt a gyakorlat, hogy csak akkor
vesznek meg lakást, ha valakit abba odaköltöztettek. Tehát valaki már azt mondta, hogy ő
neki arra a lakásra szfüsége van' vagy azt eIfogadja. Több lakást ajánlottak fel, és abból
valamelyiket, tehát,ha ezt a kĺjtelezettséget, vagy eú. az e|oírt elvet is megszegték, és az
akkori áral<hoz viszonyítva a magasabb áľon vették, ezért aruőI is szeretném, ha konkľét
infoľmációval rendelkezhetnék én is. Elfogadhatatlan, amit itt most így a Vörös Képviselő Ur
elmondott, ez így el fo gadhat at|an, ha ez így töľtént.

Dr. Kocsis M:áté
Szerintem abban Semmi, önmagában semmi kivetni való nincs, hogy '95-ben valaki egy helyi
ľendeletnek megfelelően megvett egy ĺĺnkormányzat bérlakást. Szeľintem ez tomeges volt
akkoriban. A probléma nem ott van, hanem ott van, hogy néhany éwel később ugyan aZ az
önkoľmanyzat az áľ ötvenszeresééľt, vagy hatvanszorosáért visszavásáľolja, odaadja azt a
pénzt, és egy olyan embernek, aki akkor egyébként, annak a feleségének, aki akkor a Rév8-
nál dolgozott. A probléma nem az eladásnál van '95-ben, hanem a visszavásárlásnál. És hogy
valakinek pont az a lakás kellett, amelyikben a Szili hźzaspáĺ é|te a mindennapj ait, és ezért
vette meg a Rév, ez meg inkább a mesekönyveknek a részét képezheti. Ez 18 éwel ezelőtt
történt, és meggyőződésem, hogy nem Szili-Daľók lldikó lakás, bérlakás vásár|ásánál van a
kis kutya elásva. Nem az alapügy a probléma. Az akkoriban egy teljesen noľmális eljáľási
rend volt, kerületi egykori tanácsi lakásbérlők megvették a lakásaikat. ott nem töľtént
szeľintem probléma. Komássy Akos Képviselő Ur.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen Polgármester Ur! Még annyit hagy tegyek egyértelműen, hogy
meggyőzőđésem, hogy Szili Ba|tzs semmifele ttiľvénytelenséget a munkájában nem kĺlvetett
eI, amiről nem tájékońatott, vagy nem tájékoztatott volna korábban. Ha bármi ilyesmit
észlelnek, akkoľ legyenek szívesek, tegyenek feljelentést, vagy gondoskodjanak aľról, hogy
aki ebben illetékes feljelentést tegyen. Biaos vagyok benne, hogy képviselőtársam nem
hallgat el előliink ilyesmit. Abban is biĺos vagyok, hogy nem kĺivetett el semmilyen
törvénysértést.
A kérdésem, amiért szót kéľtem ) az az) hogy mikor nyitnak az egyébként rendeltetésszerűen
nyitva taľtandó nyilvános W.C-k Józsefuaľosban? Ha konkrétumokat kér, akkoľ gondolok a
Mátyás téri nyilvános W.C-re, gondolok a Magdolna negyedben mfüĺidő, vagy elméletileg
miikĺjdni hivatott két sportudvar nyilvános W.C-jére, amelyek szintén hivatottak működni?
Tudom, hogy ez egy apľóság, de úgy gondolom, hogy mindannyiunkat, akit itt éltink zavar,
hogy a kerületben sokan nem a W.C-n intézik az ezzel kapcsolatos dolgaikat. Ilyen
szempontból, szerintem, javítaná aheIyzetet. ha megnyílnanak ezek a nyilvános W.C-k. Erről
már sokszor volt szó, mikor nyílnak meg azok, amiknek azlennę a rendeltetésfü, hogy nyitva
legyenek. Köszönöm.
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Dľ. Kocsis M:áté
A kéľdésére írásban, 15 napon beltil válaszolunk. Révész Képviselő Asszonynak volt még a
locsolásľa vonatkozó kérdése, amit olyan elegánsan átugĺottunk, pedig nem á|It

szándékunkban. Eľľe tudunk most gyoľsan szóban válaszolni Acs lgazgatő Ur? Vagy 15

napon beltil irásban? Akkor tegye ffieg, hogy részletesen írásban |eírja a Képviselő
Asszonynak a feltett kérdéséľe aváIasń.

Budapest, 2013.július

Rimdn Edina s. k.
jegyző

Dr. Kocsis Mlźté s. k.
polgáľmester
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