
2. ahatfuozat II.1. pontja míatt az onkoľmányzatkiadás 11804 cím _ önként vá||alt
feladat _ mfüödési célú źúadott pénzeszkoz eloirtnyzatáról átcsoportosít 3.436,I e Ft-
ot a 1l103 cím - Jőzsefvźrosi Újság önként vá,||a|tfe1adat - dologi előírźnyzatáĺa.

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

3. ahatározatIl.1-2. pontja alapján felkéri a polgáľmestert a JóHír Józsefuarosi Nonprofit
Kft. 2013. évi támogatási szerzodés módosítźsźnak elkészítésére és altĺírására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataľidő : a szerző dés mó do sításán ak a|áir ása 20 | 3 . j úlius 24.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatátozatII.2. ponÍjában foglaltakat az oĺlkotmányzat
kĺiltségvetésének kĺjvetkező módosításĺínál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hattridő az onkorm ányzat koltségvetésének következő módosítása

Napĺrend 4l7.pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Józsefoáľosi onkormányzati
tulajdonában á||ő lakások bérlőĺ által meg nem fwetett távfíĺtés
szo|gá|tatási díjakéľt való helytállási kłitelezettségből adódó hátľalékok
egy ľészének ľendezésére - peľeket megelőző egyezségkiitésľe - a DHK
h átra lékkezel ő és P énzü gyi Szo|gáitatő Zrt-v e|
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Az előterjesztést az illetékes bizottság meg!árgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend
vitáját megnyitja. Dudás Isfuannénak megadja aszőt.

Dudás Istvánné
A kérdése és problémája kicsit összekapcsolódik a 4l2-es napirenđi ponttal is. Azt |átja a
mellékelt táb|źzatban, hogy vannak olyan bérlőik, akik közel 2 míIIiő forintos tartozást
halmoztak feI. Az az étzése,hogy ez ahźtra\ék nem két hónap alatt halmoződott fel, hanem
évek során. Alakítsanak ki egy olyan munkarendet, amikor maximum 4 hónapos tartozás
esetében is kezdődjék el a Kisfalu Kft-nél ezeknek a hátralékoknak valamilyen szinhí
kezelése. Ne várjfü megazt, hogy egy bérlő közel 2mi||iő forinttal tartozzon, ugyanis ezeka
tartozások előbb-utóbb a VPB-n megjelennek, be nem hajtható és elengedésre javasolt
taľtozásként. Nem taĄa eztjó gyakorlatnak, igy ugyanis gyakorlatilag saját maguk osztönzik
a bérlőiket arľa, hogy ne fizessenek és hagyj źk ezeket a hátralékokat így felhalmozódni. Ezek
a hátalékok már semmiféle hźůőzattal, adósságkezelő szervęzette| máľ nem kezelhętők,
előbb-utóbb behajthatat|an tartozásokká válnak. Ez azokkal szemben is méltanytalan, akik
tisztességgel fizetik a rczsit. Arra kéri a Kisfalu Kft-t' hogy alakítsanak ki munkaľendeket,
hogy ne kerüljenek ilyen előterjesztések eléjük, hogy ilyen méľtékú tartozások'ĺól kell
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dönteniiik. Ezt most az tnkormźnyzat kiťĺzeti, mert pereket tudnak megelőzni. De ezek a
tartozások továbbra is fennállnak. Hogyan fogjak tudni ezeket a tartozásokat ezeken az
embereken behajtani? Amióta ő a Képviselo-testület tagsa, ez a prob|éma folyamatosan
fennáll és kapnak olyan előterjesztéseket, ahol kénýelenek elengedni ezeket a tartoztsokat.
Eń' nem tartj a j ő gyakorlatnak.

Dľ. Kocsis M:áté
Kovács ottónak megadja aszőt'

Kovács Ottó
A Kisfalu Kft. minden egyes lakbérhátľalékot kezel. Megpróbálja első alkalommal a bérlővel
való kapcsolatfelvételt. Megpróbálja részletfizetési kedvezményekkel meg egyebekkel
megadni a lehetőséget aÍÍa, hogy ez a háttalék ne ndvekedjen, hanem csökkenjen vagy
elttĺľljön. Azt követően megindulnak azok a jogi eljárások, amelyek źitalában egy
végrehajtássaIvé,gzőđnek. Hosszú idő telik e|, ezért nőnek meg a követelések ilyen mértéktĺre'
Az évek alatt több alkalommal számoltak be ezekről a felađataikról, és nem hogy megálltak
volna ezek a dolgok, hanem pontosan ęzeknek a felgyoľsításan dolgoznak és minden ügyben
lépéseket is tesznek. 'Itt is zaj|anak azok az eljarások, amelyeket a képviselő asszony a

kérdésében felvetett. Atadja a szőt Lĺíng Gábornénak.

LángGáborné
A jelen előteľjesztésbe foglalt tartozásokatétvhó-szolgáltalási đíjtartozások, amik a Főtáv és a
bérlők közott állnak fenn. A Főtáv első körbęn a bérlőnek számLźn, felszólítja, ha nem teljesíti
fizetési kötelezettségét, és ańán, mivel eľľe a jogszabá|y lehetőséget biztosít, rögtön a

tulajdonostól kéľi atartozts megfizetését. A felhalmozódott taľtozások sok oka elsősoľban az,

hogy őket a Főtáv, illetve a kĺiveteléskezeIő cég jelentős késedelemmel tájékońatja arrő|,

hogy vannak ezek atartozások. Felvették a kapcsolatot mind aFotávva|, mind pedig a DHK-
val a folyamatok felgyorsítása érdekében. Táľgyalásokat folytatnak annak éľdekében, hogy ne

vtrjek meg a taľtozások felhalmozódását, hanem egy-két-három havi tartozás esetén rogtĺin
éľtesítsék a tulajdonost is a:ľól, hogy a bérlőnek ilyen taľtozźsai vanrlak. Igyekeznek
megállapodni velük, majd eń. a megá||apođást, ha kikĺistályosodik, behozztlk a Testület elé,

addig nem tudnak mit tenni, mint ezeket a tartozásokat rendezní. A gyakoľlat olyan, hogy
haľomhavi tartozás esetén mfu elkęzdik a felszó|ítást, illetve ha nem teljesít továbbra sem,

akkor a peľes' vagy nem peren kíVĺili eljarásokat.

Dr. Kocsis N.Iáté
Pintér Attilanak megadja a szőt.

Pintér Attĺla
ok lakuonel is taľtoznak?

Dr. Kocsis M:áLté

Lang Gáboménak megadja aszőt'

Láng Gáboľné
Igen, egy jelentős ľésziik lakbénel is tartozik.

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Révész MźLrtźnakmegadja aszőt.
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Dľ. Révész Máľta
Az Időügyi Tanács legutóbbi ülését az egyház egyik képviselője aĺľa hívta fel a figyelmet,
hogy ezekben a kĺizponti frĺtéses lakásokban nagyon sok olyan idős ember él, aki a
nyugđíjából nem képes ťĺzetĺi a k<jztis költséget is és a távfiĺtés ktiltségeit, és hogy ezeknek a
jc}vóje nagyon kétséges és próbáljanak meg ezzel va\arĺlit tenni. Ez szocíáIis ügy és ezze|
foglalkozniuk kellene.

I)ľ. Kocsis NIáté
A napirend vitájátlezőĺja és szavazásľa bocsátja az alábbihatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ) a DHK Hátralékkeze|ő és Pénztigyi Szolgáltató Zrt-ve| egyezségí megállapodást k<jt
józsefuaľosi ĺinkoľmányzati lakások bérlői áItaI felhalmozott, el nem évĺilt fiitésđíj
megf,rzetésére összesen 17 360 01 1 Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.) aKépviselő-testület felkéri a polgĺĺrmesteľen keresztül a Kisfalu Kft _t, hogy kĺisse meg a
megállapodást a jelen előteľjesztés 4. mellékletében meghatározott feltételekkel a D}JK ZÍt-
vel. A Képviselő-testület egýttal felhatalmazza a Kisfalu Kft ügyvezetőjét, hogy az
onkormán y zat nev ében í rj a a|á a me gál l ap o dást a D HK Zrt-v eI.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataĺidő: folyamatos

3.) a Képviselő-testület felkéľi a Kisfalu Kft ugyvezeto igazgatőját intézkedési terv
készítéséľe, azintézkedési terv terjedjen ki a bérlők helyett megfizetett fiĺtésdíj hátralékok
behajtására, a felhalmozások lehetséges megelőzéséte, a szo|gá|tatőval való együttműködésľe,
hogy a tulajdonos helýállási kĺitelezettségétkozvetlenül aFőtáv Zrtfelé teljesíthesse.

Felelős: polgármester
Hataľidő: folyamatos

4.) u 1. pontban foglalt kĺjtelezettség teljesítése érdekében a 2013. évi költségvetésben a
|1602 cím egyéb iizemeltetési költség előirźnyzata terhére 8 537 046 Ft-ot bíztosít, és a2014.
évi költségvetés terhére 8 822 965 Ft összegben előzetes kcjtelezettséget vállal.

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

5.) felkéri a polgármestert, hogy
tervezésénél vegye ťrgyelembe.

a határozatban foslaltakat a 2014. évi költsésvetés

Felelős : polgĺíľmester
Hatźxiđő: a2014. évi költsésvetés tervezése
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Dľ. Kocsis M.áLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással e Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot.

SZAVAZ^SNAL JELEN vAN to rÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATH)ZATALHoZ MrNo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
288ĺ2013.(v[.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület ilgy dönt, hogy

1. ) a DHK Hátralékkezeló és Péĺungyí Szolgáltató Zrt-ve| egyezségi megállapodást köt
józsefuaĺosi önkormányzati lakások béľlői á|tal felhalmozott, el nem évÍilt f,ĺtésdíj
megfizetésére összesen |7 360 01 1 Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: folyamatos

2.) aKépviselő-testtilet felkéri a polgármesteren keresztül a Kisfalu Kft _t, hogy kösse meg a
megállapodást a jelen előteľjesĺés 4. mellékletében meghatźnozott feltételękkel a DHK Zrt-
vel. A Képviselő-testület egyúttal felhata|mazza a Kisfalu Kft igyvezetőjét, hogy az
onkoľmán y zat nev ében írj a a|á a me gźtl l ap o dást a D HK Zrt-v eI.

FeIęlős: Kisfalu Kft.
Hatźttidő folyamatos

3.) a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft ugyvezeto igazgatőjźń intézkedési terv
készítéséľe, az intézkedési terv terjedjen ki a bérlők helyett megfizetett fiĺtésdíj hátralékok
behajtásara, a felhalmozások lehetséges mege|őzés&e, a szoIgźitatőva| való együttmúkĺjdésre,
hogy a tulajdonos helytállási kcitelezettségét közvetleniil aFotáv Zrtfelé teljesíthesse.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: folyamatos

4.) az 1. pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a 2013. évi kciltségvetésben a
I|602 cím egyéb iizemeltetési költség előirényzataterhére 8 537 046 Ft-ot biztosít, és a2014.
évi költségvetés terhére 8 822 965 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 2013 . július 1 7.

5.) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tew ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo: a20|4. évi költsésvetés tervezése
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Napirend 4/8. pontja
Javaslat a keľiileti díjťuető zóna kibővítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Biál Csaba _ J őzsefv trosi Köĺerület-felügye|et igazgatőja

Dr. Kocsis lĺáté
Az előteľjesztést az illetékes bizottság meg!átgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napiľend
vitźĄát megnyitja. A napirenđ vitáját \ezárja és szavazźlsra bocsátja az a|ábbi hatttrozati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a.l aJőzsefvárosiparkolás-gazđá|kodásirendszertbovíti}}I4.január01-jétől a30/2010.
(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti 4. és 5. díjtételű tertileten (Nagyfuvaros utca _Tavaszmező

utca - Szíjz utca_ Baross utca - Horváth Miháty tér - Futó utca - Ülloĺ ĺt _ Korányi Sandoľ
utca _ Illés utca - Ká|vária t& _ Karácsony Sándor utca - Népszínhźy utca áItaI hatźro|t
tertileten és a hatáľoló utakon az Illés utca kivételével).

b.l kęzdeményezí a Budapest főváros kozigazgatási teľĺiletén a jármtĺvel várakozás
rendjének egységes kialakításaľól, a várakozás díjáÍő| és az üzemképtelen jáľművek
tĺĺľolásának szabá|yozásárő| 30l2O10. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítźsát az Üll0ĺ ĺt _
Otczy út - Elnök utca - Villám utca - Vajda Péter utca _ Könyves Kálman kľt. által határolt
területen a tarifáli s parko lás -sz abá|y ozás bevezetése érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a.l pont esetén f)|4.január 0I.,b.l pont esetén 2013. július 1 7.

f. a.l kezdeményezi a Budapest főváros kozigazgatási teľtiletén a járműve| várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
taĺolásának szabá|yozásárőI 3012010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását oly módon,
hogy a Nagyfuvaľos u. _ Mátyás tér - Koszorú u. - Magdolna u. - Karácsony S. u. _
Népszínház u'' źita|hatźro|t, továbbá a Szigony utca - Ülloi ĺt _ Koľányi Sándoľ utca _ Illés
utca - T<jmő utca - Ftivészkert utca - Jźz;min utca á|ta| hatarolt terĹileteken a jelenlegi 5.

díjtétel (I75 Ftlőra) 4. díjtételiĺľe (265 Ftl&a) módosuljon'

b.l aFőv. Kgy. rendelet módosítását követően felkéľi a polgármestert' hogy készítsen
előterjesztést a Józsefuaľos kozigazgatási teruletén a jźtrmuvel töľténő várakozźs kiegészítĺĺ,
heLyi szabźiyozźtsźlrőI sző|ő2612010. (VI.18.) önkormtnyzati rendelet módosítása érdekében.

c.l kezđeményezi azĺJIIai út, Delej utca és a GaáI Mózes utca az Üll0ĺ ĺt és a Rezső téľ

kozotti szakaszain _ 3. díjtétel: 350 Ftl&a -; az vlai iĺt és az Elncik utca közötti többi
teľületen - 4. díjtéte|:265 Ftl&a -; az Eln<ik utca és a Vajda Péter utca közĺitti terĹileten - 5.

díjtétel: 175 Ft]őra - dijťĺzető zőntlba emelését, mely teľületeken a vźlrakozás đíjťlzetéshez
kötott. A vfuakozási díj megťrzetése munkanapokon 0800-1800 őra kozotti iđőszakban
kĺĺtelező.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013. iúlius 1 7.
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3. a.l a hatfuozat l.a.l pontjában foglalt teľületek bővítése miatt 2014. január 01-jétől a
Józsefilaľosi Ktjzteľület-felügyelet engedélyezetí parkoló oi Iétszámát 30105 címen (Mt.
hatáIya aIá tartoző) 15 fővel megemeli, így a paľkoló-üzemeltetési létsziímát 43 főről' 58 főre,
2014. januar 01. napjáva| a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet összlétsztlmát I58 f&o| I73
főben źtlIapítjameg.

b.l az engecĺélyezetÍ" |étszámbovítés egy főre jutó illetményét munkáltatót terhelő
jáľulékok és szociális hozzájźlru|tlsi adó nélkül bruttó 170,0 e Ft/hó cjsszegben hataľozzameg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: a.l-b,l pont esetén z)I4.január 01.

4. a hatźttozatban foglalt paľkolás bővítés miatt az egyszeri beruházási, dologi kiadásokĺa _
kote|ező feladat- clsszesen 182.939,0 e Ft-ot biztosít, melyből a2013. évi egyszeľi beruhazási
kiadás <isszege I3t.6f5,0 ezerFt, melynek fedezetéiil azźůtaltnos tartalék e|őírányzatát jelöli
meg. A 2014' évi költségvetés terhére 51.3I4,0 e Ft osszegben előzetes kötelezettséget vállal
a paľkolási bevételek teľhére.

Felelős: polgármester
Határido: f013.július 17. és a20I4. évi kciltségvetés tervezése

5. a paľkolás bővítés üzemeltetési kiadásaira _ kĺjtelező feIadat _ 2014. évre előzetes
kötelezettséget vállal 94.369,5 e Ft összegben' 2015. évtől évente 97.67I,5 e Ft összegben a
parkolási bevételek és áfa visszatérülés bevételek teľhéľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.

6. ahatttrozat 4. pontjźtban foglaltak miatt:

a.l az onkormányzat kíadźts 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tzlrta\ék _ kötelezo feladat _ e|őirtnyzatáľő| 29.959,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-
02 cím _ kötelező feladat _ finanszíľozási felhalmozási kiadásokon be|u| az irányítő szeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára Józsefuaľosi KözteľĹilet-
felügyelet támo gatása címén.

b.l az onkormányzatkiađás 11602 cím felhalmozási céllltźtmogatźn áIlamhánartáson beltilre
eloittnyzatan belül a 2012. évi elidegenítési bevételek átadźsa _ kötelező feladat _
e|oiráĺyzatźrő| 10l.666,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _kcjtelező felađat
ťĺnanszírozási felhalmozási kiadásokon be|il az fuarlyítő szervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása eloirźnyzatára Jőzsefvaľosi Közteriilet-felügyelet támogatása címén.

c.l a Jőzsefuáľosi Közteľĺilet-feliigyelet 30105 cím _ kötelező feladat _ ťĺnanszírozási
fe|ha\mozási bevételęken beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlmláén töľténő jóváíľás e|őirtnyzatát _ kdtelező feIadat _ 131.625,0 e Ft-tal megemeli
paľkolás bővítés miatti bęszerzések feđezetére.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: 2013. iúlius 1 7.



7. a hatátozat 4. pontjában foglalt alapján felkéľi a Jőzsefvátosi Köĺerĺilet-felügyelet
igazgatoját akozbeszerzési e|járźlsok lebonyo|ítástlra és megvalósításźra.

Felelős : Józsefuáľosi Közteľület-felügyelet igazgatőja
ľJatáriďó: akozbeszerzési e|jártlsok lefolytatásźra és tizembe helyezésérę 2013. december 31.

8. felkéri a polgármestert, hogy a 30|20I0.(VI.4.) Főv. Kgy rendelet 6. szźnnu fiiggeléke
szerint a bővített terület üzemeltetését annak megkezdése előtt írásban a főjegyzó felé jelentse

be.
Felelős: polgármester
Határidő : bővítést követően

9. felkéri a polgiíľmesteľt,
2014. évtől a tárgyévi
figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a költségvetésľől
költsésvetések készítése'

hogy a költségvetésről szóló rendelet ktivetkező módosításanál és

kclltségvetések készítésénél a hatźlrozatban foglaltakat vegye

szóló onkormtnyzati ľendelet következő módosítása,2014. évtől a

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testtilet elfogadta az alábbi
hatátozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺľľĺo s Íľp,TT SZóTOBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
28912013. (VU.l7.) O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.l aJőzsefvaľosi parko|ás-gazđá|kođási rendszertbővitiz}I4.januaľ 01-jétől a3012010.
(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti 4. és 5. díjtételű területen (Nagyfuvaros utca _
Tavaszmező utca - Sztu utca _ Baross utca - Horváth Mihály tér - Futó utca _ Üĺ0ĺ ĺt -
Korrĺnyi Srándor utca _ Illés utca _KáIvźriatér _Karácsony Sándor utca _ Népszínhźzutca
áIta|hatáĺolt teľületen és a hatiíroló utakon az Illés utca kivételével).

b.l kezdeméĺyezí a Budapest fővaľos közigazgatási teruletén a jármrĺvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról' a váĺakozts đijaTć.| és az iizemképtelen járművek
tĺĺrotásanak szabá|yozásańI3Ol2O10. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítźsát az Ülloi ĺt _
Orczy út - Elnĺjk utca - Villĺím utca _ Vajda Péter utca _ Könyves KáImánkrt. á|tal' hatarolt
területen a taľifális parkolás-sz abá|y ozts bevezetése éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: a.l pont esetén \}I4.január 0I.,b.lpont esetén 201-3.július 17.
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2. a.l kęzdeményezi a Budapest főváros kozigazgatási területén a járművel varakozás
rendjének egységes kialakításĺĺĺól, a vźrakozás díjáról és az tizemképtelen jáľművek
tárolásának szabáIyozásárőI 3012010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását oly módon,
hogy a Nagyfuvaros u. - Mátyás téľ - Koszorú u. _ Magdolna u. _ Kaľácsony S. u. _
Népszínhaz u. által hattrolt, továbbá a Szigony utca - Ülloi ĺt - Koľanyi Sándor utca - Illés
utca _ Tömő utca - Ftivészkert utca - Jázmín utca tl|tal hatarolt teriiletekęn a jelenlegi 5.

díjtétel (I75 Ft/őra) 4. díjtéte|we (265 Ftlőra) módosuljon.

b.l a Fóv. Kgy. rendelet módosítását követően felkéľi a polgármestert, hogy készítsen
eloteľjesĺést a Józsefuaľos kozigazgatási teruletén a járművel tĺiľténo várakozás kiegészítő,
helyi szabályozésźtrő| sző|ő f6l2010. CVI.18.) ĺinkoľmźnyzati rendelet módosítása érdekében.

c.l kezdeményezi azvĺai út' Delej utca és a GaáI Mózes utca az Ülloi ĺt és a Rezső téľ
közötti szakaszain _ 3. díjtétęl: 350 Ftlőra -; azlslai ist és az Elnĺjk utca közötti többi
teľületen _ 4. đijtétel 265 Ftlőra -; az Elnök utca és aYajda Péter utca köztjtti teriileten - 5.

díjtétel: I75 Ftlőra - díjfizetó zőnttba emelését, mely teľtileteken a vźltakozás dijťlzetéshez
kötött. A vźrakozźsi díj megfizetése munkanapokon 0800-1800 őra kozotti időszakban
kötelező.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július 17.

3. a.l a hatátozat I.a.l pontjában foglalt tertiletek bővítése miatt 2014. januar 01-jétől a
Józsefuaľosi KözterÍilet-felügyelet engedélyezett paľkoló őri |étszźlmát 30105 címen (Mt.
hatá|ya a|átartoző) 15 fovel megemeli, így a paľkoló-tizemeltetési létszámźń 43 foről' 58 főre,
2014. januĺíľ 01. napjával a Jőzsefvaľosi Közterület-feliigyelet összlétszánát 158 főről 173

főben źilapitjameg.
b.l az engedéIyezetÍ. |étszámbővítés egy fóre jutó illetményét munkáltatót terhelő

jaĺulékok és szociális hozztĄarulási adó nélkül bruttó 170,0 e Ft/hó ĺjsszegben határozzameg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a.l-b.lpont esetén 20|4.január 01.

4. ahattlrozatban foglalt parkolás bővítés miatt az egyszeri beruhazási, dologi kiadásolľa -
kote|ező feladat- összesen 182.939,0 e Ft-ot biztosít, melyből a2013. évi egyszeri beruházási
kiadás ĺisszege I3I.625,0 ezer Ft, melynek fedezetéül az áIta|źnos tartalék e|óirtnyzatát jelöli
meg. A f014. évi kĺĺltségvetés terhére 5I.314,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal
a paľkolási bevételek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatánďo:2}I3.július 17. és a2014. évi költségvetés tervezése

5. a paľkolás bővítés iizemeltetési kiadásaira _ kĺitelezo feladat _ 2014. évre előzetes
kcĺtelezettséget vźi|a| 94.369,5 e Ft összegben, 20|5. évtől évente 97.67I,5 e Ft összegben a
paľkolási bevételek és áfa visszatéľiilés bevételek teľhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július 1 7.
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6. ahatározat 4. poĄában foglaltak miatt:
a.l az Önkormanyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általanos tartalékon belül az
általános ĺz.rtalék - kcjtelező feladat - e|őhányzatfuőI29.959,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-
02 cím _ kote|ező feladat _ ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon be|ul az irőnyítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előfuźnyzattlra Józsefuárosi Kĺjzterület-
feliigyelet támo gatása címén.

b./ az onkormányzatkiadás ||602 cím felhalmozási célú támogatás á|Iaĺĺhźztartáson belülre
e|őirányzatĺĺn belül a f0I2. évi elidegenítési bevételek átadźsa - kötelező felađat -
e|őirźnyzatárő| 101.666,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím -kötelező fe|adat
ťlnanszítozási felhalmozási kiađásokon belül az irźnyítő szervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|óirányzatára Jőzsefvárosi Kĺjzteriilet-felügyelet támogatása címén.

c./ a Jőzsefuáľosi KöZterĺilet-feltigyelet 30105 cím _ kĺjtelező fe|adat _ ťlnanszirozási
fe|ha|mozási bevételeken belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztĺriáén történő jőváirás előirányzatát - kötelezo fe|ađat _ l31.625,0 e Ft-tal megemeli
parkolás bővítés miatti beszerzések fedezetére.

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

7. a hatfuozat 4. pontjában foglalt alapján felkéri a Jőzsefvźrosi Kcjzteľület-feltigyelet
ígazgatőj át a ko zb e szer zé si eI1 źr ás ok l eb ony o|ításfu a é s me gval ó s ítás aľa.

Felelő s : Józsefu áro si Közterület-fe lügyel et i gazgatőja
Hataridő: akozbeszerzési e|jfuźlsok lefolytattsfua és üzembe helyezéséľe 2013. december 31.

8. felkéri a polgármestert, hogy a 30l2010.(vl.4.) Főv. Kgy rendelet 6. szźmt fliggeléke
szerint a bővített teľület üzemeltetését annak megkezdése előtt íľásban a fójegyző felé jelentse
be.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlridő : bővíté st követő en

9. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításanál és
2014. é\4ől a tźtrgyévi költségvetések készítésénél a hatźrozatban foglaltakat vegye
ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határídó a költségvetésről szóló <jnkormtnyzati rendelet következő módosítása,z)I4. évtőI a
költségvetések készítése.

Napiľend 4l9. pontja
Jav as lat Nyári táb o ľral kap cs olatos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács Barbara _ a Jőzsefvaľosi Kĺ}zösségi Hĺízak NonproÍit Kft.

ügyvezetője
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Dľ. Kocsis Máté
Az e|őteĄesztést az illetékes bizottság meg!árgya\ta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend
vitájtń megnyitja. A napirenđ vitźLjat |ezárja és szavaztlsľa bocsátja az a|ábbi hatźrozatí
javaslatot.

A Képviselő Testtilet úgy dönt, hogy

I.l binosítja a !őzsefvárosi Közösségi Hazak NKft. tészére Nyári Tábonal kapcsolatos
többletkĺjltségét 537,I e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

2.l a.) az 1. pontban foglaltak miaIt az onkormanyzatkíadás 11301 cím dologi - kotelező
feladat _ elohźnyzatán belül a szociális nyáti étkeńetés önĺész előirźnyzatźnő| 537,1 eFt-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - működési célú pénzeszkoz
e|őirźnyzatfua.

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|
a hatźtr ozatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a) pont 2013.július I7,b) pont költségvetési rendelet következő módosítása

3./ felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvźnosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2013. évi
támo gatási szerzo désének módo s ításár a.

F el el ő s : p o l gárme ster, Kft . ij;gyv ezeto i gazgatój a
Határidő: 2013. iúlius 19.

Dľ. Kocsis N{'áúé

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tatózkodással e Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
határozatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
2g0|20I3. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő Testiilet úgy dĺint, hogy

|.l bíztosítja a Józsefuárosi Közösségi Hazak NKft. részérę Nyári Tábonal kapcsolatos
többletkĺiltségét 537,| e Ft összegben.



Felelős: polgármester
Hataľidő: z)I3.július 17.

2.l a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11301 cím dologi - kötelező
feladat - e|őírányzatán belül a szociális ĺyćrl étkeńetés ĺjnľész eloírćnyzatćnőI 537,I eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - működési célú pénzeszkoz
e|(5kányzatára.

b) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosítźsźlntů
a hatfu ozatban fo glaltakat vegye f,r gyelembe.

Felelős : polgiírmester
Hattriđó: a) pont 20|3.július I7.,b) pont kĺiltségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

3./ felkéri a polgáľmestert a Jőzsefváĺosi Közösségi HŁak Nonprofĺt Kft. 20|3. évi
támo gatási szerző đésének módo s ításźr a.

Felel ő s : polgármesteľ, Kft . ĺjgyv ezető igazgatőj a
Hataridő: 2013' iúlius 19.

Napiľend 4/10. pontja
Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és

Munkaĺigyi Szakigazgatási Szerve á|ta|a Teleki Lász|ő téri ĺdeĺglenes piac
műkiĺdésével kapcsolatban előírt ktitelezések teljesítéséľől
(írásbeli eloteľj esĺés)
Előteľjesztő: Acs Péter - Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Dľ. Kocsis NIáLIé

Az eLőterjesztést az illetékes bizottság meg!źngya\ta. Előteľjesztői kiegészítés nincs. Napirend
vitáját megnyitja. A napirenď vitáját |ezátja és szavazźlsra bocsátja az a|ábbi hatźlrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
ígazgatőjźnak a beszámolóját a Teleki Lász|ő téri ideiglenes piac mfüĺĺdésével kapcsolatban
előíľt kötelezések telj esítéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2013.július 1 7.

Dľ. Kocsis lľIáLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással e Képviselő-testĹilet elfogadta az a|ábbi
hatátozatot.
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SZAV AZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATInIZAT ALHc.Z vnĺo sÍľprľ szórog g sÉc szÜrsÉcBs
Haľ,ł.Roz,ą.ľ:
2g1l20Í3. (vII.17.) 16IGEN 0 NEM o ľa.nľózrooÁssa.r,

Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elfogadja a Józsefuarosi Váľostizemeltetési Szolgálat
igazgatőjának abeszámolóját a Teleki Lászlő téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban
eloírt kcitelezések teli esítéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

(Dr. Kocsis Mdté ]0 óra 26 perckor szünetet rendel el.)

SZUNET

5. Va gyon kezeléssel, vá ľos ü zeme|tetéssel ka pcs olatos előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat pá|yázat kiírásáľa lakóépületek energiatakaľékos felújítása és

koľszerűsítése tárgyában
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lVIáté
Az eIőterjesztést abizoÍtságmeglttrgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hiźnyában a napirendi pont tárgya|ásti \ezárja. Szavazásra bocsátja a következő hatáĺozati
javaslatsort.

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. elfogadja az előtetjesztés mellékletétképezo, a II705 címen rendelkezésre álló, 70 millió
forint keľetösszegű, lakóéptiletek eneľgiatakarékos felújítása' korszerűsítése tárgyű
pály tzatí felhívás szĺlve gét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 17.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a pá|yźzati felhívás www.iozsefuaľos.hu
honlapon és a Józsefuaľos című újságban történő megjelentetésről'

Felelős: polgármester
Hatátidő: honlap 2013 'július I9., az újság ktivetkező |apszámának megjelenése



Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
hatźlrozatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHc.ZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZŐToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
2g2t20|3. (v[.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellék|etétképezo, a 11705 címen rende|kezésre ál1ó, 70 millió
forint keľetcĺsszegű, lakóéptiletek energiatakaľékos felújítása, korszerúsítése tárgý
pá|y tzati felhívás szov egét'

Felelős: polgármester
Határíđó: 2013.július 17.

2. felkéri a po|gttrmestert, hogy gondoskodjon a pá|yázati felhívás wwwjozsefuaľos.hu
honlapon és a Józsefuáros című újságban történő megjelentetésről.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: honlap 2013.július |9., az újság kovetkező|apszámánakmegjelenése

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat a több óvľe sző|ő ,,zö|d stratégia,, (a kerĺilet ziildfelĺileteinek
átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) progľamjának kĺdolgozásához és

^ ntivényállományrĺíI készülő nyilvántartás elkészítéséhez szůikséges
pénzügyi fedezet biztosítására
(írásbeli eloterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis IľL4źLIé, _ polgáľmester

Dr. Kocsis N IáLté

Az e|őtefiesztést a bizottság meg!fugyalta. A napirend vítáját megnyitja. Megadja a szőt
Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser József
Még nem látja teljesnek az anyagot' ezért igyrendben kéri a napirendi pont tĺĺľgya|ását
elnapolni a szeptembeľi első ĺilésig.

Dr. Kocsis Nĺáté
S zav azásr a bocsátj a az ugyr eĺdi j avaslatot.
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Kaiser József képviselo ügyrendi indítványa, ,,Javaslat a több évľe szólĺí ,,zőILd stratégia''
(a kerület ziildfelůileteinek átfog(l kezelése, fejlesztése, fenntaľtása) pľogramjának
kidolgozás źlhoz és a növényállományról késziilő nyilvántartás elkészítéséhez szůikséges

pénziĺgyi fedezet biztosítására'' című napiľendi pont taĺgyalását napoljak el.

Dr. Kłtcsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taľtozkodással a Képviselő-testület elfoga ta uz

ügyľendet' így a szeptemberi tilésen kerĹil megtźrgya|źsra.

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
ł-Hl.ľen oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zoľo g g sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
29312013. (VII.17.) 16IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képvise|ő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja Kaiser Jőzsef képviselo ügyľendi inditványát,

me1y szerint a ,,Javaslat a több évľe szóló ,,ztild stratégia'' (a keľület złildfelůileteinek

áúÍogő kezelése, fejlesztése, fenntaľtása) progľamjának kidolgozásához és a
niivđnyállományľól készůilő nyilvántaľtás elkészítéséhez szükséges pénzĺigyi fedezet

biztos ítás á r a,, cimu napirendi pont tár gy alását napolj fü el.

Felelős: polgármester
Hatćríđő 2013. szeptember 18.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat Józsefváľosi tereken hangos téľÍigyelő kameľák kihelyezésére
(írásbeli előteľj esaés)
Előteľj esztő : B iál C saba - Józsefu aro si Köĺeriilet-feliigyelet vezetőj e

Dr. Kocsis ]N,ĺ.áLté

Az előteqesztést abízottság meg!árgya|ta. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr.

Révész Máľtának.

Dr. Révész M:árta
Nem támogatja, ennek megvalósulását, mert ez ľossz érzést kelthet az emberekben. Tudja,

hogy előny is lehet ez akarnera kihelyezés, đe ezen a kis téren szeľinte most felesleges lenne

ezek kihelyezése,hiszen őr<jk is vígyáznak a rendľe.

Dr. Kocsis Máté
Megadja az előterjesztonek a szőt.

Bĺál Csaba
A kameráknak nem az a céIja,hogy a nap f4 őrájában mindenkire ńsző|janak, csak akkoľ, ha

valamilyen rendel1enes cselekményre kerÍil soľ. Tudja, hogy most őrĺjk vannak azon a térre,
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de sajnos nem lesz źt|Iaĺdő, hanem körforgásszertĺ lesz ezeknek az őrĺjknek az ott léte más
teľeken is. Egyébként a Losonci térre 2kaĺneru felszerelése vantersĺezve. Itt nem pttrbeszéďte
kell gondolni, hanem felszólításról van sző, majđ rendőr lesz kiküldve, ha ez nem segít.
Szerinte vannak olyan paľkok, ahova ezek a kameľák elengedhetetlenek, hiszen visszatartó
erejük van.

Dľ. Kocsis Máté
A Józsefuaľosi onkotmányzat mindig fogékony volt a közbiztonság érdekeit szolgźiő
újításolaa. arra gondoltak, hogy néhany kísérletet ezmegét, de felhívja a figyelmet ana,hogy
nem szeretné, ha a ,,beszé|ő kameľából'' nem ,,pľotoká11is'' módon szőIítanák fel a
delikvenseket. Szeretné, ha elkeľülné a szeméIyeskedést is ezekben az esetekben.
Elképzelhetőnek tartja,hogy ez a módszer beválhat.
Megadja aszőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Kéri, hogy mivel már elneve zték az Asztana teret, nev ezzék nevén.
Az e|oteqesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy nem tudja, hogy megvan-e a KĺjzteľĹilet-
felügyeletnek az a kapacitás, hogy ez bűnmege|őzésre képessé teszi. Az esetek tĺibbségében
eddig azza| ta|ttlkoztak, hogy az utólagos nyomon követésľe, felderítésre hasznáIttk. a
téľfigyelőket. Szeretnék, hogy a búnözés visszaszoruljon a kerületben, de amíg nem látja,
hogy van-e eľľe kapacitás, hogy ez kiépülj<in, addig kétségeik vannak ezek szfüségességéľe.

Dr. Kocsis lNIálté

Megadj a a szőt az előterjesztóĺek.

Biál Csaba
A Közteľület-feliigyelet j elen |étsztma 66 fő státu szi|ag. 1 fő hétfőtől-vasáľnapi g a térťlgye|ő
kamerákat figyeli. SzeptembertőI 2 főt szeretnének itt a|ka|mazni. Igaz, hogy a térfigyelő
kamerák minőségileg nem a legjobbak, eztmajd szeretné a jövőben orvosolni. Ań.|átja,hogy
201I őta, mióta ez atendszer ki lett építve javult abunozők elfogásának artnya. Elmondható'
hogy a Téľfigyelő Központ a jőzsefuáĺosi k<izbiĺonság egyik alappilléľe. A bűnmege|ózés
hatékonyságának javitására a legmegfelelőbb eszkoz lehet a hangos térfigyelő kamerák
felszeľelése.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj a a szőt dr. Révész iľlĺ:futa képviselő asszonynak.

Dľ. Révész N{.árta
Öľömmel veszi, hogy a Losonci tér megfigyelésre kerül, mert a kcirnyéken lakók
aľanylopásľól és drogaľusításról panaszkodnak. A kamerákľőI azt olvasta, hogy kétiľanyu
hangkommunikációra alkalmasak . Ezt ho gy kell elképzelni ?

Dr. Kocsis Máté
Azt gondolja, hogy szabáIysértési típusonként standard felszólító szoveget kellene a|ka|mazni
egy-egy rásző|ásná|' meľt ha kétiraný és esetleg a szabáIyséľtő visszaszőI, al<kor akár az egy
kellemetlen vitát szülhet. Megadja aszőt az előterjesztonęk.
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Biál Csaba
Valóban a kameľák kétirányút is tudnának, đe ez csak egyirányu |esz, csak a téľfrgyelők
fognak beleszólni. A monđottak hangľögzítésre keľülnek. Drogárusításnál egyébként rendőri
intézkedésľe számíthatnak.

Dľ. Kocsis M.áLté)

Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺózsef
Hatékonynak tartja a térfigyelőket, és a hangos téľfigyelőt is jó ötletnek talá|ja.

Személyesebbnek tartja, ha megszólítjak a delikvenseket. GľatuláI az otIethez, remé|i, hogy
több helyen is kialakításra keľül a jĺivőben.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Vöľös Tamásnak.

Vtirtis Tamás
Üdvozti az otletęt és sok sikert kívan a múködtetéséhez. A Losonci téren való kihelyezés
javítaĺi fogja a közbiztonsźtgot azon a köľnyéken.

Dľ. Kocsis Máté
További kéľdés, hozzászőIás hianyában a napirendi pont tárgya|źsát Lezárja. Szavaztsra
bocsátjaahatźrozati javaslatsot-tęrvezetet.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Losonci téren, a Gutęnberg téren, a ,,Nap'' téľen hangátvitęlre alkalmas térfigyelő-
kameľfü kihelyezése cé|jtra,4 kameľahely végpont kiépítésére, cisszesen 16.510,0 e Ft
összeget biztosít az áIta|ános taľtalék eIoirányzat terhére

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2. a határozat 1. pontja szerinti kozbęszerzési eljáľás lefolyatásáľa és kiépítés
lebonyolítására fęlkéri aJőzsefvélrosi Közertilet-felügyeletigazgatőját, azzal, hogy a

kamerák üzembe helyezését követően azok működtetése a lőzsefvźrosi KĺjzteľĹilet-
felügyelet fe|ađata

Felelős : Józsefu aľosi Közterulet-felügyelet igazgatőja
Határidó:: a beszęrzési eljarás lefolyatása, kihelyezés teljesítési hataľideje 2013.
októbeľ 3 1.

3. ahatátozat I-f . poĺtjźhan foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és általanos tartalékon belül
az általános tarta|ék. k<itelező feladat eloirźnyzatárőI 16.510'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít 11108-02 cím- önként váIIaIt feladat _ ťlnanszirozási felhalmozási
kiadásokon belül az irányitő szervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása
e|őirźnyzatźna J őzsefvaľosi Közteriilet-felügyelet támogatása címén.
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b) a Józsefuárosi Köztęrület-felügyelet 30101 cím - önként vál|alt feladat -
ťtnanszírozási felhalmozási bevételeken belul az fuźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési számlttntörténő jőváírás előirányzatát és aberuhrázási
kiadási e|oirźnyzatát _ önként vállalt feladat _ 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos
téľfigyelő kamerák kihelyezése címen.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 17.

c) 2014. évtől önként vállalt feladatként hatfuozatlan időre előzetes kötelezettséget
vállal 360 e Ft <isszegben a hangos térfigyelő kamerák iizemeltetésére a
Közterület-feltigyelet közhatalmi bevételęinek terhére.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a hatźtrozat 1. és 3. a-b) pontjában foglaltakat a
költségvetésről szóló onkormányzati rendelet következő módosításźnáI a c) pontban
fo glaltakat a 20 I 4 . évtőI a költségvetése készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a k<iltségvetésről szóló <inkotmźtĺyzati ľendęlet következő módosítása

Dr. Kocsis M.áúé
Megáltapítj a, hogy 74 igeĺ, 0 nem, 2 lartőzkodással a Képviselő-testület elťogadta a
határozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2g4l20t3.(vll.17.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Losonci téren, a Gutenbergtéren, a,Nap'' téren hangátvitelre alkalmas térfigyelő-
kamerfü kihelyezése cé|jźra,4 kamerahely végpont kiépítésére, cisszesen 16.510,0 e Ft
ö s sze get bi zto s ít az áIta\źnos tartal ék eIőfu źny zat terhéľe

Felelős: polgáľmester
Hatźľ:rđő: 2013. iúlius 1 7.

2. a határozat 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljaľás Iefolyatásźra és kiépítés
lebonyolításáľa felkéľi a Józsefuárosi Közteľiilet-feliigyelet igazgatőját, azza|, hogy a
kamerák üzembe helyezését követően azok műkcjdtetése a Jőzsefvárosi Közteľület-
felügyelet feladata

Felelős: Józsefuarosi Közterulet-felügyel et igazgatőja
Határidő: a beszerzési eljarás lefolytatása, kihe|yezés teljesítési határideje 2013.

október 3 1.

3. ahatźrozat I-2. pontjában foglaltak miatt:
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a) az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül
az általános larta|ék- kötelező feladat előiráĺyzatárőI 16.510,0 e Ft-ot
átcsoportosít 11108-02 cím- önként vállalt feladat - ťĺnanszitozási felhalmozási
kiadásokon belül az irźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
elólrtnyzatfua J őzsefvarosi Közteľiilet-felügyelet támogatása címén.

b) a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet 30101 cím - önként válIalt feladat -
ťĺnanszírozási felhalmozási bevéĹelekerr beltil az iľárryítószervi tárrrogatásként
folyósított támogatás fizetési számláĺtörténő jőváírás e|oírtnyzatát és aberuhazási
kiadási e|őirtnyzatát - ĺjnként vállalt feladat _ 16.510'0 e Ft-tal megemeli hangos

térfigyelő kameľák kihelyezése címen.

Felelős: polgiírmester
Határidő: Z)I3.július 1 7.

c) 2014. évtől önként vállalt feladatként hattrozatlan időre előzetes kötelezettséget
vállal 360 e Ft összegben a hangos téľfigyelő kameľiík üzemeltetésére a
KözterĹilet-felügyelet kcizhatalmi bevételeinek terhére.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. és 3. a-b) pontjában foglaltakat a

költségvetésľől szóló tinkormányzati rendelet kĺjvetkező módosításánál a c) pontban
fo gl altakat a 20 I 4 . évtó| a kti ltségvetése ké szítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet követkęző módosítása

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat a vasúti teľiĺleteken a JOKESZhatá|yba léptetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľ/.áté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áLté

Az előteqesztést abízottság meg!árgya|ta. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás
Iĺćnyábana napirendi pont taľgya|ását|ezárja. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

AsZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A RENDELETALKoTASHoZ Mn,rosÍrpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspp.vÁnos xÉpvlsBro-ľpsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁRo SI oľronľĺÁľyz,ł,ľ xÉľvrsn L,ő _ TE sTtjLEľÉľnx
38ĺ2013. (vII.25.) sZÁMÚ RENDELEľÉľ a ĺozsnľvÁnos KERtjLETl ÉľÍľÉsI
SZABÁLYZATÁROL (ĺóxÉsa szoLo 66t2007. (KI.12.) oľxomĺÁľyzĺ'ľl
RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól



Dr. Kocsis ]Nĺ.álté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet megalkotta a

38 l20I3 . (VII. 25.) szźlmu rendeletet.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges
Íedezet biztosításáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺo: Dľ. Kocsis Mtńé _ polgármester
Sántha Péterné _ alpolgármester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Az e|oterjesztést abizottságmeglźtrgyalta. A napirend vitźlját megnyitja. Kérdés, hozzźszőIás
hiźnyában a napirendi pont tárgyalźsát Leztnja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatźrozati
javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájáru|ásttt ađja az IILyés Antal szobrźĺszmuvész á|tal tervezett Muzsikus
Cigĺĺnyok emlékhely c. alkotás felállításahoz a Muzsikus Cigányok Parkjában, a Baross
utca menti (35798) hĺsz telken.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július1 7.

2. ahatátozat 1. pontja szerinti emlékhely kialakításához 3.000,0 e Ft-ot biaosít a Fővarosi
onkormanyzattészéte.

Felelős: polgiíľmester
Határidő: 2013.július 1 7.

3. felkéri a polgármesteľt a határozat2. pontja a|ap1án kĺitendő pénzeszkoz átadásról szóló
szerződés aláitźsfua.

Felelős: polgármester
Hatĺíri dő : a szer ző dés a|áít ásźnak hatĺĺľidej e 20 I 3 . j úlius 2 5 .

4. ahatározat 1. pontja szerinti emlékhely kornyezetének felújításáľa 3.000,0 e Ft-ot biĺosít
a J őzsefv áro si Váro siizemeltetési S zol sálat r észér e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

5. ahatározatZ. és 4. pontjában foglaltak miatt:
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a) az onkormányzaÍ.kiaďás 11107-01 cím működési cél és általĺínos taľtalékon belul az
általános tartalék - kötelező feladat - eloiĺtnyzatárő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11105 cím - önként vá|Ialt feladat _ egyéb fe|ha|mozási kiadáson beliil a felhalmozás
célú támogatás áIIamhźntartáson belülre elóirźnyzatára a Muzsikus Ciganyok
emlékhely c. alkotás felá|Iítźsźlhoz,

b) u onkoľmĺányzatkiaďás 11107-01 cím múköđési cél és általános tartalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat - eloírźnyzatárő| 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási míiködési kiatlásclktrlr belĹil iu
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óíráĺyzatáĺa a
Józs efu aľo si V aro stizeme lteté s i S zoIgá|at tźrno gatása címen.

c) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt feladat _

ťĺĺanszirozási mfüödési bevételeken belül a műkĺjdési fuányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési számIáĺ töľténő jőváirás e|oirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyidejrileg ugyan ezen cim dologi kiadási e|oiráĺyzatát _ önként
vállalt feladat _ 3.000'0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus cigányok paľkja felújítása
címęn.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő : az önkormányzat koltségvetésének kĺjvetkező módosítása

6. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźrozat2. és 4. pontjában foglaltakat az onkormźnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításĺínál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : az onkorm tny zat kci ltségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen, 1 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta a

hattrozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z 

^T 
ALH)Z MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES

HATÁRoZAT:
2g5/2013.(vII.17.) 15IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. fulajdonosi hozzájźmlástú ađja az l||yés Antal szobľászművész źtIta| teĺĺezetr. Muzsikus
Cigrínyok emlékhely c. alkotás felállításahoz aMuzsikus Cigányok Parkjában, a Baľoss
utca menti (35798) hĺsz telken.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július1 7.

f. ahatźĺrozat 1. pontja szerinti emlékhely kialakításahoz 3.000,0 e Ft-ot biztosít a Fővárosi
onkormanyzatrészéľe.
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J.

Felelős: polgáľmester
Határiđő 2013 . július 1 7.

felkéri a polgármestert a határozat 2.
szerzőđés a|áírására.

pontja a|apjáĺ kötendő pénzeszkoz átadásrő| sző|ő

Felelős: polgármester
Határidő: a szerzóđés a|źirástnak hatáľideje f0I3.július 25.

ahatározat 1. pontja szerinti emlékhely környezetének felújítasáľa 3.000,0 e Ft-ot biztosít
a J őzsefv áro si Váro süzemeltetési S zo l eálat t észér e.

Felelős: polgármester
Hatźriđo: 2013.július 1 7.

ahatźrozat2. és 4. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil az

általános l'artalék _ kötelező feladat - e|oírtnyzatźxő| 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11105 cím - önként vállalt fe|adat _ egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a felhalmozás
célú támogatás á||aĺnháztartáson belülre e\ofuényzatára a Muzsikus Cigányok
emlékhely c. alkotás fe|źilítźsźlhoz,

b) az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon be|u| az
általános tartalék - kötęlező feladat - e|őirányzatárő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon bęlül az
irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ófuányzatára a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

c) a Józsefuáľosi Vaľostizemeltetési Szo|gźiaÍ. 80103 cím _ ĺinként vállalt feladat _
flnanszítozási műkĺldési bevételeken belül a mfüödési irtnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺímogatás ťĺzetési szám|tn történő jőváírás e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli, ezzel egyiďejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirźnyzatát - tinként
vállalt feladat - 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus ciganyok parkja felújítása
címen.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : az önkorm źnyzat költségvetésének kĺivetkező módosítása

felkéľi a polgármestert, hogy ahatfuozat2. és 4. pontjában foglaltakat az onkoľmányzat
költségvetéséről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az onkoľm źnyzat költségvetésének következő módosítása

4.

5.

6.
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Napiľend 5/6. pontja
Javaslat a Palotanegyed terii|etén forgalomtechnikai módosításokľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármesteľ
Szilágyi Demeter - képviselő

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőt ügyľendi kéľdésben Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
5 peľc egyeńeto sztĺnetet kéľ.

5 perc szünet

Dr. Kocsis Máté
Aze|őterjesztéstbizottság megfárgyalta. Előteťesztői kiegészitésre megadja aszőtSzi|ágyi
Demeter részére.

Szilágyi Demeteľ
Módosítása és kiegészítése lesz a határozathoz. ań' szeretné, hogyha az áta|akitást két
ütemben hajtanfü végľe' Az első ütemben szükségtelen a Pollack Mihály tér forgalom elől
va\ő e|zérása, illetve csak a méIygartnshasznźl|attnak engedélyezése, igy azÍjavasolja, hogy
az első iitemben ezt kivéve valósuljon meg. A 2. ütem októberig vizsgá|ják meg' egy
forgalomszámlálással, hogy csillapodott-e a forgalom ezen a területen. A BKKV-val
egyeztetru kell, hogy az Astoriiínál van-e lehetőség abalra kanyarodásra a Kossuth Lajos utca
fe|é. ezek ismeretében készĺiljĺin ajavaslat a Pollack Mihály tér teljes forgalom eIőI e|zárźsára,
mert szeretnék, ha hosszú távon annak a térnek funkciója lenne. Továbbá kéľi hogy vízsgáIják
meg szintén októbeľ végéig, hogy a Reviczky utca és az Ötpacsirta utca célforgalmú teniletté
nyilvánítsak, így u átmeneti formát megsztintetve.

Dľ. Kocsis M:áté
Ezekkel avá|tozásokkal terjesztLk az eIőterjesztést a Testtilet eIé meg!árgya|ásra. A napirend
vitźljźt megnyitja és megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szeretné, ha a Palota negyed kikeriilne anagy túmeno forgalombó|, és eń. szerinte el lehetne
émi azza|, ha nem lenne egyáltalan kereszhrtvonal, amelyen keľeszttil jövők átjfuhatnának.
Nem érti, hogy miért nem lehet sétáló utcának meghagyni a Pollack Mihály teret.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármestemek.
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Egry Attila
A téľ funkciója most is meg van a Pollack Mihály térnek. ott egy egysávos keľesztforgalom
van ott. azért szeretnék meghagyni aa. ott, mert ott nincsenek|akőhazak, csak intézmények.
Az átmenő forgalmat úgy tudják teljesen kiküszĺjbölni, ha lehetséges lesz a ba|ra
kanyaľodásra a Kossuth Lajos utca felé. Az osz folyaman a Márkus Emília utca is meg lesz
nyitva. Jelenleg ennek a résznek csak egy balľa kanyarodási lehetősége van) a Puskin uttca, ez
600 db autőlőra terheltségti forgalmat bíľ, ami nagyon sok, ezéľt szeretnék, hogy a Kálvin tér
felé a Szabadság-híd felé prőbáIjákteľelni majd a forgalmat. Ez afej|esztés célja.

Dr. Kocsis M.áLté
Kérdés, hozzásző|ás hiĺínyában a napiľendi pont táĺgya|tsát |ezźtĺja. Szavazásra bocsátja a
előterj e sztő i mó do s ítás okkal az alábbi határ o zati javasl ats ort.

A Képviselo-testület úgy dont' hogy

l. 2013. augusztus hónap elejétől a Pollack Mihály tér teljes területénęk forgalommentes
ovezetré tétele érdekében a téľ és kornyékének forgalmi ľendjét az a|źtbbi két ütemben
vźůtońatjameg.
I. Ĺitem

- a Szentkirályi utcában a foľgalom mindkét irányban egyirányű (a Muzeum utcától),
- az otpacsiľta utca forgalmi irányamegfordul a Reviczky utca felé,
- a Reviczky utca egyiľányú forgalmi irźnya megfordul az otpacsirta utca felől a

S zentkirályi utca irány ába,

- a Bródy Sándoľ utcának a Puskin utca és Szentkiľályi utca közĺitti forgalmi iránya

vźitozlk, oly móđon, hogy a Szentkirályi utcától a Múzeum krt. irźnyźtba lehet haladni.

II. ütem során 2013. októbeľ 31-ig:
- el kell végezni az I. ütemben foglaltak hatásvizsgálatát (foľgalomszĺĺmlálás),

- BKK-val egyeztetĺi, külĺjnösen arra vonatkozőan is, hogy az Astoriánál a baha
kanyarodási lehetőség nyíljon a Kossuth Lajos utca felé,

- a fentiek ismeretében javaslatot készíteni Pollack Mihály tér teljes forgalom e|zárására

vonatkozóan (a téren csak a mé|ygarźzsba behajtás és kihajtás céljából lehet

kĺizlekedni),
- megvizsgá|ni a Reviczky utca és az otpacsirta utca célfoľgalmú teľiiletté töľténő

alakításának lehetősését.

Felelős: polgármester
Határidő: I. ütem: 2013. augusztus 03.

II. ütem: 2013. október 3 1 .

ahatátozat 1. pontja szerinti, új foľgalomtechnikai
tájékoztatási feladatok ellátásáľa bruttó 2.094.447,-
Kcizterület-felügyelet kciltségvetésében.

rendhez kapcsolódó kivitelezési és
Ft fedezetet biztosít a Józsefuarosi

2.
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a
J.

Felelős: polgaľmesteľ

Hataridő: 2013.július 1 7.

a2. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzatkiadás 11601 cím beruházási e|őirźnyzatrő|_ ĺjnként vállalt feladat -

2.094,4 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - önként vállalt feladat - ťĺnanszírozási
múködési kiadásokon belül az irényítő szervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|óirányzatára a Jőzsefuarosi Közterület-felügyelet támogatása címén,

b) a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet 30101 cím - tjnként váIIaIt feladat _ ťlnanszítozźsi
miĺködési bevételeken be|u| az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|źn tcjrténő jőváírźs e|őirźnyzatát és a dologi kiadási e|őirtnyzatát _ önként vá|Ia|t

fe|adat _ 2.094,4 e Ft-tal megemeli foľgalomszám|á|ás és hatástanulmány készítése
címen.

Felelos: polgármester

Hataĺido: 2013.július 17.

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

Felelős: polgármester

Hataridő : az ĺjnkormányzat költségvetésnek következő módosítása

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
kĺj vetkező hatźr o zatot.

SZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR )ZAT]H)ZAT ALH)Z MtNo SÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
296ĺ2013. (vII.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2013. augusáus hónap elejétől a Pollack Mihály tér teljes területének forgalommentes
ovęzetté tétele érdekében a tér és környékének foľgalmi rendjét az alábbi két útemben
vźitoztatjameg

I. ütem
- a Szentkiľályi utcában a foľgalom mindkét irźnyban egyiranyu (a Múzeum utcától),
- az otpacsirta utca forgalmi irtnya megfoľdul a Reviczky utca felé,
- a Reviczky utca egyirányú forgalmi irźnya megfoľdul az otpacsirta ltca fęlől a

S zentkirályi utca fu ány źlb a,

4.

12IGEN 1 NEM 3 TARTOZKODASSAL
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- a Bródy Sándor utcának a Puskin utca és Szentkirályi utca kĺjzĺjtti forgalmi irźnya
vtitozik, oly módon, hogy a Szentkirályi utcától a Múzeum kĺr. irányába lehet haladni.

II. ütem során 2013. október 31-ig:
- el kell végezĺí az I. ütemben foglaltak hatásvizsgáIatát (forgalomszám1álás),

- BKK-val egyeńetni, kĹilönösen ana vonatkozőan is, hogy az AstorĺánáI a ba|ra

kanyarodási lehetőség nyíljon a Kossuth Lajos utca felé, 
,

- a fentiek ismeretében javaslatot készíteni Pollack Mihály tér teljes forgalom e|zátásáĺa
vonatkozóan (a téren csak a mé|ygarázsba behajtás és kihajtás céljából lehet
kĺ!zlekedni),

- megvizsgá|ni a Reviczky utca és az otpacsirta utca célforgalmú tęrületté történő
alakításának lehetősését.

2.

Felelős: polgármester
Határiđo: I. iitem: 2013. augusztus 03.

II. ütem: 2013. október 31.

ahatározat 1. pontja szerinti, új foľgalomtechnikai
tźĄékoztatási feladatok ellátására bruttó 2.094.447,-
Közterület-felügyelet kĺiltségveté sében.

Felelős: polgármester

Hatźrido: 2013.július 1 7.

rendhez kapcsolódó kivitelezési és
Ft fedezetet biĺosít a Józsefuaľosi

a
J. a2. pontban foglaltak miatt:

c) az onkormtnyzatkiadás 11601 címbenlhtzási előirányzatrő|_ önként vállalt feladat -

2.094,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ <jnként vállalt feladat - ťlnanszírozźsi
működési kiadásokon beltil az írányítő szęrvi tĺímogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirźnyzatźraa Jőzsefuárosi KöZterület-felügyelet támogatása címéĺ,

d) a Józsefuaĺosi Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _ ťlnanszírozási
múktjdési bevételeken belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési
szám|źn tĺiľténő jóváírás e|őirtnyzatát és a dologi kiadási e|őirźnyzatát _ ĺinként vállalt
fęladat - 2.094,4 e Ft-tal megemeli forgalomszźm|á|ás és hatástanulmany készítése
címen.

Felelős: polgĺírmester
Hatźtnđő : 2013. július 1 7.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2.-3. pontjában foglaltakat az cjnkoľmźnyzat
költségvetéséről szóló ľendelet következő módosításĺĺnál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő : az önkorm ány zat költségvetésnek következő módo sítása

4.
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Napirend 5/7. pontja
Javaslat fapótlás és ktirnyezetvédelem céltartalék ztildfelületek növelése
célrĺ felhaszná|ására
(írásbeli előterj esaés)
Eloterjesztő: Kaiser József - képviselő

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
A napiľend vitáját megnyitja, és előteľjesfői kiegészítésre megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
A kerületben j<ivő év tavaszáíg tĺ]bb tér is megújul. Cseľjék pőtlěsára lenne szfüség ott, ahol
nem lesz teljes tér rehabilitáció. Kéri a Testület ttlmogatását ezigyben.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt dr. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
IJgy érzi, hogy a Tavaszmező utcában sok a 600 cserje elhelyezése a kijelölt 3 helyre. ott
tűztövisek voltak egyébként, ami jó <jtletnek bizonyult, meľt védte afátakutyak ellen.Eztkár
lenne lecserélni. A Vajda Péter utcán kívĺil, hogy lesz megoldva az ontozés, ha nincs
öntözőrendszer,ta|án a lakók segítségével el lehetne végezru a locsolást, másképp kiégnek és

tĺjnkľemennek a cserjék és f,ĺk.

Dľ. Kocsis Máté
Yá|aszađźsra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Kaiseľ József
A Tavaszmezo utcában szakemberek állapították meg a cserjék szánát, ennyi kell ide, ami
nem is olyan kis teľület. A Vajda Péter utcában lévő sav, az nem a kerületé, hanem a
Fővaľosé. Ha nem raknak bę öntözőrendszert, akkor nem lehet megoldani az ontozést. A fák
locsolását nem lehet aľĺa bízĺĺ, hogy a lakók locsolják csak, mert az nem biztos, hogy
rendszeres lenne, ezért jobb lenne, ha szakemberekľe, példáula JVSZ-re valbina.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászőIźts hiányában a napirendi pont tárgya|ását Iezźnja. Szavazásta
bocsátja az előterjesztői módosításokkal a kĺjvetkezőhatźrozati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. a) cseľjék pőt|ástra, telepítésére - az e|oteqesztés mellékletét képező helyszíneken és

cserje fajtákca vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11 107-01 cím
mfücjdési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és környezetvédelem előirányzatot
jeloli meg. A cseľjék pótlása és telepítése a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat
feladata.
b) csepegtető ontozőrendszer és mészkőszlKźk telepítésére - az előteqesztés mellék]etét
képezo aľajanlatok a|apjarl - 3.590,0 e Ft-ot binosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
műkodési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és kornyezetvédelem eIoirtnyzatot
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jelöli meg. A csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák beszerzése és telepítése a
Józsefu áro si Váro süzemeltetési S zol sálat fe|adata.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺldési cél és általanos taľtalékon belül a

fapótlás és komyezetvédelem céltartalék - kĺltelező feladat _ eIoirányzatľól 5.590,0 e

Ft-ot átcsoportosít, a 11108-02 cím _ kötelező feladat - finanszírozási működési
kiadásokon beIi| az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirźnyzatára 2.000,0 e Ft-ot, ťĺnanszírozási felhalmozási kiadásokon belĺJl az
irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatźra 3.590,0 e

Ft- ot a Jó z se fu aľo s i Váro siizeme lteté s i S zo| gá|at tźmo gatása c í men.

b) a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
ťĺnanszirozási mfüodési bevételeken belül a műkĺjdésí irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fĺzetési számlźn történő jőváírás eloirźnyzatát és a dologi
e|őírányzatát _ kötelező fe|adat _ 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cseľjék pótlása,
telepítése címen.

c) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelęző feladat
ťlnanszitozási felhalmozási bevételeken beliil az ĺtányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tn torténő jővźtírás előirányzatát és a felhalmozási
e|őirźnyzatát kötelező feladat 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető
<jntözőrendszer és mészkősziklak telepítésére címen.

d) felkéri a polgáľmestert, hogy a hatáĺozat Z.a)-c) pontjában foglaltakat az
onkotmźnyzat költségvetéséľől sző|ő rendelet kcjvetkezo módosításánál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a)-c) pontok esetén 2013. július |7., ď) pont esetén a költségvetésről szóIó

rendelet következő módosítása

3. felkéri a Jőzsefvźrosi Vaľosiizemeltetési Szo|gtiat vezetőjét, hogy a Képviselő-testiilet
2013. november havi második rendes üléséľe készítsen tájékoztatőt a cserjeültetések és

pótlások elvégzésétól, a csepegtető <jntözőrendszer és mészkőszik|áktelepítéséről.

Felelő s : Józsefu árosi Váro stizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľiđő: a Képviselő-testiilet 2013. november havi második ľendes ülése

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|źtbbi

hatáľozatot.
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IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z lr,ĺnĺ o s ÍľBľľ szóľo g g s Éc szÜrs Écps
HATAROZAT:
297t20r3. (vlr.17.) 16IGEN O TARTOZKODASSALO NEM

A Képviselo-testÍilet úgy dĺint, hogy

1. a) cseľjék pótlásara, telepítésére _ az eLőterjesztés mellékletét képező helyszíneken és
cserje fď1táI<ĺa vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
múködési cél és á]talános taľtalékon beltil a fapótlás és kdmyezetvédelem e|óirányzatot
jelöli meg. A cserjék pótlása és telepítése a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
feladata.
b) csepegteto ontozőrendszer és mészkőszLk|źlk telepítésére _ az eloterjesztés mellékletét
képező źnajáĺ|atok alapjźn - 3.590,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és kĺlmyezetvédelem előirtlnyzatot
jelöli meg. A csepegteto oĺtozőrendszeľ és mészkősziklak beszerzése és telepítése a
Józsefüárosi Városüzemeltetési Szolsálat feladata.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. j úlius 1 7.

2. az I. pontban foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül a

fapótlás és kĺimyezetvédelem céltaľtalék - kötelező feladat - e|oirányzatľól 5.590'0 e
Ft-ot átcsoportosít, a 11108-02 cím _ kĺjtelező feladat - ťtnanszítozási műkodési
kiadásokon be|u| az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őfutnyzatára 2.000,0 e Ft-ot, ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az
fuényitő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirźnyzatára 3.590,0 e
Ft-ot a Józsefu aľo si Varo stizemeltętési Szol sálat tétmo patása címen.

b) a Józsefuiíľosi Vaĺostizemeltetési s,olgJlu, soro:" "ĺ* kötelező feladat
ťĺnanszírozási működési bevételeken belül a mfüödési irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváirás e|őirźnyzatát és a dologi
előirźnyzatát _ kötelező feladat _ 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cseľjék pótlása,
telepítése címen.

c) a Józsefuĺĺľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
finanszíľozási felhalmozási bevételeken bęltil az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztlr.r:/'źn történő jőváítás e|őirźnyzatát és a felhalmozási
e|őirźnyzattń k<jtelező feladat 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető
ĺintcjzőręndszer és mészkősziklak telepítésére címen.

d) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatá'rozat 2.a)-c) pondában foglaltakat az
Önkormanyzat koltségvetéséről sző|ő rendelęt következő módosításanál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatríľidő: a)-c) pontok esetén 2013. július 17 ', d) pont esetén a költségvetésľől szóló rendelet

kĺjvetkező módosítása
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3. felkéri a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgá|at vezetójét, hogy a Képviselő-testület
2013. novembęr havi második ľendes üléséľe készítsen tájékońatőt a cserjeültetések és
p ótl ás ok elv é gzését ől, a c sep e gt ętő onto zőrendszer é s mé szkő s zikJák te lep íté s érő 1.

Felelős : Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgźiat igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület 2013. november havi második ľenđes ülése

Napirend 5/8. pontja
Jav a s lat közv i|ágítás fej leszté s ek fed ez etén ek b izto s ítás á ra
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4láté - polgármester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Az e|őterjesztést bízottság nem tźngyalta. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hiányźlban a napirendi pont tárgyalását|ezáĺja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

I.l egyetért azza|, hogy I4I|20I3.(IV.17.) szám,Ú testĹileti hatźlrozatban felsorolt
lltszakaszokon a kilzvL|ágíttts hiányosságanak megszüntetése érdekébęn az engeđélyezési és
kiviteli tervđokumentációk elkészülienek.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺiđő : 2013.július l 7.

2./ felkérí a po|gérmestert annak érdekében, hogy az útépítések kivitelezésére vonatkozó
kozbeszęrzési eljĺĺľás megindításáíg akozvi|ágitási egyesített engeđéLyezési és kiviteli tervek
is rendelkezésre źiljanak, ezért az I. pontban foglalt feladatok költségeinek ismeretében a
912013. (II.27.) önkormanyzati rende|et2I. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti hatásköľében
e\áwa gondoskodjon a költségvetés átcsoportosításárőI, a kciltségvetési fedezet biztosítasĺĺról.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: zlI3.július 3 1.

Dľ. Kocsis M;áúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta a
határozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z ľĺnĺo s ÍrpTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
29812013. (Wr.l7.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL16IGEN
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.l egyetért azza|, hogy I4I|20I3.(IV.17.) sztĺrń testületi hatźrozatban felsorolt
utszakaszokon a kozvi|ágítźls hiányosságźnak megszüntetése érdekében az engedélyezési és

kiviteli tervdokumentációk elkészülj enek.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. július 17.

2.l fe|kéri a polgáľmestert annak érdekében, hogy az útépítések kivitelezésére vonatkozó
kozbeszerzési eljarás megindításáig akozvilágítási egyesített engedé|yezési és kiviteli tervek
is rendelkezéste á||janak, ezért az I. porúban foglalt feladatok költségeinek ismeľetében a
9l20I3. (II.2].) ĺĺnkormanyzatí rcnde|et 2I. $ (1) bekezdés c) pontja szeľinti hatáskĺjrében
eljarva gondoskodjon a kcjltségvetés átcsoportosításárő|, a költségvetési fedezet biztosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: zll3.július 3 1.

Napirend 5/9. pontja
Javaslat a telepiilési éľtéktáľľal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpo l gárme steľ

Dr. Kocsis M.áté
Az eLőterjesztést bizottság nem tárgyalta. A napiľend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőLás
hianyában a napirendi pont tźrgya|ását |ezĄa. Szavazźsra bocsátja az alábbi határozatí
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt a nemzeti éľtékek megőrzését. gondozását a lőzseklaľos helyi
építészeti örökségének védelméről szóló 52l20l1.(x.19.) önkoľmányzati rendelet a|apjtn
biztosítja, ezért jelenleg telepiilési értéktárat és Települési Eľtéktĺĺľ Bizottságot nem hoz létľe.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013. július 1 7.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
kcjvetkező határ ozatot.

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYSZERÚ SZoToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
299t2013. (Wr.17.) 0 TÁ.RToZKoDÁssAL16IGEN O NEM
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A Képviselő-testtilet úgy dönt a nemzetí értékek megorzését, gondozását a Jőzsefuĺĺros helyi
építészeti örökségének védelméről szóló 52l2011.(x.19.) onkormtnyzati rendelet alapján
bińositja, ezéľt jelenleg települési értéktárat és Települési Ertéktar Bizottságot nem hoz létre.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. iúlius 17.

Napirend 5/10. pontja
Fedezet biztosítása a Józsefuárosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat
ktiltségvetési pótigényéľe
(írásbeli előteĺesztés)
Előteťesztő: Acs Péter _ Józsefuárosi VaĺosĹizemeltetési Szolgálat igazgatőja

Dľ. Kocsis Máté
Az e|óterjesztést az illetékes bizottság meglárgyalta. A napiľend vitáját megnyitja. Megadja a
szőt đr. Révész Máľtanak.

Dr. Révész Márta
Arĺól éľđeklődik, hogy a kipostázott meghívóban szereplő egy eloterjesĺés ketté lett-e
bontva?

Dľ. Kocsis lĺáté
Igen. Kérdés,hozzźszólás hianyában a napirendi pont tátgyalásttt|ezĄa. Szavazásrabocsátja
a hatát o zati j avas lats oľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvtrosi Vaľostizemeltetési Szolgálat részére koaeruleti takarításhoz szfüséges
túlmunkáira 4.445,0 e Ft-ot és két darab platós gépjarmul bęszerzésére 5.600,0 e Ft-ot
biztosít az tita|ános működési taľtalék terhéľe aJYSZ k<jltsésvetésben.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2013.július 1 7.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az Onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és altalános tartalékon be|i| az
általános tartalék _ k<jtelező feladat _ e|óirányzatárőI10.045,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím _ kötelező feladat - ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon be|i| az
irźlĺyítő szervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása e|őirźnyzatźna 5.600,0 e
Ft-ot, a 11108-02 cím - kĺltelező feladat - finanszírozási műk<jdési kiadásokon belül az
irányitő szervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása e|ófuźnyzatára 4.445'0 e
Ft-ot a Józsefilárosi Vĺĺro siizemeltetési S zolgálat tźtmo gatása címén.
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b) a Józsefuáľosi Vaĺosüzemeltetési SzolgáIat 80103 cím kotelezo feladat
ťlnaĺszitozási felhalmozási bevételeken belül az fuányítőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési számIźn tĺjľténő jővźlírás előirźnyzatát és a beruhtz;ási
kiadási e|őírtnyzatát - kötelező feladat _ 5.600,0 e Ft-tal megemeli két darab platós
gépj aÍmii b eszer zés e címen.

c) a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szo|gáIat 80103 cím kĺjtelező feladat
ťlnanszirozási mfüödési bevételeken belül az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított
tĺĺmogatás fizetési szárůán töľténő jóváírás e|őirtnyzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és

szo ci ál i s hozzáj arulás e|oir tny zatát 9 5 0,0 e Ft-tal me gemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 2013 .július 1 7.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a

hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gye lemb e.

Felelős: polgármester
Határidő a költségvetésről szóló önkormźnyzati ľendelet kĺjvetkező módosítása

Dľ. Kocsis lláté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

hatátozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNŐ S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
300/2013. (vII.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. a Jőzsefvźnosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat részére kozteruleti takarításhoz sziikséges
tulmunkáira 4.445'0 e Ft-ot és két đaľab platós gépjarmíi beszetzésére 5.600,0 e Ft-ot
bino sit az á|ta|źnos mfü tj dé s i tarta|ék teľhéľe a JY SZ kö ltsé gveté sb en.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2013.július 1 7.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belul az
altalános tartalék _ kötelező felađat - e|őirényzatarő| 10.045'0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási felhalmozásí kiadásokon be|i| az
irányítő szervi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása elóirźnyzatára 5.600,0 ę

Ft-ot. a 11108-02 cím _ kötelező feladat - finanszírozási mfüĺjdési kiadásokon beltil az

16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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iranyító szeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatára 4.445,0 e

Ft-ot a Józsefuaľosi Városiizemeltetési Szolgálat tźmogatása címén.

b) a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken belül az irźtnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szárn|źn t<jrténő jőváírás előitźnyzatát és a berlházásí
kiadási eIóirźnyzatát _ kötelezó felađat - 5.600,0 e Ft-tal megemeli két daľab platós
gépj ármu beszerzése címen.

c) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím kötelező feladat
ťĺnanszítozási mfüödési bevételeken beltil az irźnyítőszervi tiĺmogatásként folyósított
támogatás ťĺzetési szźmťlźn tĺjľténő jőváirás elóitányzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás eIoirányzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő járulékok és

szo ciáli s ho zzźtj tlru|ás e|óir áĺy zatát 9 5 0,0 e Ft-tal me gemel i.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźlná| a
határozatbarl fo glaltakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: poIgármester
Hataridő: a költségvetésről szóló onkormtlnyzati rendelet következő módosítása

Napiľend 5/11. pontja

(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Guzs Gyula képviselő

Vöľös Tamás képviselő

Dľ. Kocsis Nĺáté
Az előterjesztést bizottság nem taľgyalta. A napircndvItájtĺt megnyitja. Megadja a szőt dt,

Révész Maľtának.

Dr. Révész Máľta
Teljesen egyetéľtenek az e|őter1esztéssel.

Dľ. Kocsĺs M:áté
További kéľdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont tárgyalást,/- |ezĄa. Szavazásra
bocsátj a a határ ozati j avaslatsoľt.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Losonci téri jétszőtér jźúszőtéri eszkozeinekbeszerzésére 3.800,0 e Ft-ot bińosit az

általános műkĺjdési tartalék terhéľe a Józsefuáľosi Vaľosüzemeltetési SzolgáIat
költségvetésében.
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Fele1ős: polgármester
Hataridő: 2013. iúlius 17.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az onkorményzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általános tartalékon belťJ az
általános tartalék - kote|ezó feladat - előirtnyzatttrőI3.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cĺm _ kötelező feladat - ftnanszíľozási felha|mozási kiadásokon belül az
bźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtnyzatáľa 3.800,0 e
Ft-ot a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolsálat ttlmosatása címén.

b) a Józsefuáľosi Vaľosüzemeltetési Szo|gtiat 80103 cím kötelező feladat
ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken belül az irányítőszewi támogatásként
folyósítoĺ támogatás ťrzetési szźlm|tln történő jőváírás előirźnyzatát és a beruházási
kiadási előirányzatát _ kötelező felaďat - 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri
játszőtét játszőtéri eszkĺjzeinek beszeľzése címen.

Felelős : polgármesteľ,
Határidő: 2013.július l 7'

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet kcjvetkező módosítástna|
hatáĺ ozatbarl fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelos : polgármester,
Hataridő: a költsésvetésről szóló cjnkormányzati rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatáTozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHI Z vĺn,ro s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
H'q.ľÁRoz,tľ:
301t2013. (vlr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Losonci téri játszotér játszőtéri eszközeinek beszerzésére 3.800,0 e Ft-ot binosít az
általános működési tartalék terhére a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolsálat
koltségvetésében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

2. az I. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon be|u| az
általanos tartalék - kötelező feladat _ e|őirźnyzatárőI3.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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11108-02 cím - kĺjtelező feladat - ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon be]iul az
ítányítő szervi támogatásként folyósítotttttmogatás kiutalása e|őkźnyzatára 3.800,0 e

Ft-ot a Józsefuáľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
ťlnanszítozási felhalmozási bęvételeken belĹil az iľányítószervi tárrrogatásként

folyósított támogatás fizetési szźlm|án töľténő jőváítás előfuányzatát és a beruhazási
kiadási előirźnyzatát - kotelezo feladat _ 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri
játszőtér jatszőtérieszkozeinekbeszeľzésecímen.

Felelős : polgármester,
Határidő: z)I3.július 1 7.

3. fetkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a

hatźlr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős : polgármester,
Hataridő: a költségvetésről szóló önkormtnyzati ľendelet következő módosítása

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat Helyi Esélyegyentőségi Pro gram elfo gadásáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Az írásbe|í eloterjesĺést bizottság nem tárgyalta. Megnyitja a napirend vitáját' és megadja a
szót Komás sy Ako s képviselőnek.

Komássy Ákos
orömét fejezi ki, hogy előterjesztették a keľiilet Helyi Esélyegyenlőségi Progľamját. Nagyon
alapos, hasznos, elemzó munka eredménye olvasható a Progľamban. Bízik benne, hogy az
intézkedési teľv is hatékonyan fog haladni előre. orul annak is, hogy létrehoztak egy
bizottságot is. A1apvetően fontosnak taľtja kiemelni, hogy a taĺsadalmi szegregźrciő továbbra
is jelen van a kerületben, továbbra is vannak szép számban olyan honfitársak, akik egy'Íajta

szegľegátumokban, ľossz éľtelemben vett, életesélyeiket korlttoző kis közĺjsségekben élnek.
Ennek sajnos még az intézményekben lecsapódó hatásai is vannak, még akkoľ is,ha ez a
jelenség nem szándékos, és nem az intézmények által e|őiđézett he|yzet. Indokoltnak tĄa,
hogy a Progľam részletesen foglalkozik a Magdolna negyed Pľogľammal, mivel az
remélhetőleg, nagyságľendekkel fogja javítani a kerületi tarsadalom helyzetét, összetételét.

Célszenĺbb lett volná másképp, amely a bevezętó ,,papfutď, vonatkozik. Ertí, hogy az
onkoľmányzatnaktovábbra is szandékábaĺá,||páIyázati és egyéb lehetőségekkel20|3.július
1. után is élni - amelynek jogilag feltétele, hogy Helyi Esélyegyenlőségi Programja legyen -
de ettől még meggyőződése, hogy nem az elsőđ|eges okok között szeľepel, arriért sztiksége
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van mindenkinek arra, hogy legyen egy Helyi Esélyegyenlőségi Program. Az elóterjesztés
legelején lévő indokolás pontot célszenĺ lett volna más foľmában megírni, mert véleménye
szerint aznemis úgy van.

Dľ. Kocsis nĺáté
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Nem is ez a céI vezére|te Józsefuaľos onkormányzatát az Esé|yegyenlőségi Program
elkészítésében. Mióta minden előteľjesaést különböZő pontokĺa szednek, azértkeru|t bele, de
valóban nem ęzvo|t az elsődleges cél, hanem az, amítKépviselő Úľ kifejtett.

Dr. Kocsis Máté
További kéľdés, hozztlszőIćts nincs, ezért a napirend vitájźft|ezźtrja, és a következőhatározati
j avaslatot bocsátj a szav azásra.

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1) elfogadja a Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuaľos oĺtkormtnyzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, melynek része az Intézkedési Terv.

Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 2013.július 1 7.

2) aHe|yi Esélyegyenlőségi Progľam megvalósításálra, éľtékeléséľe, ellenőtzéséľe és az emek
soriín nyert információk visszacsatolására, valamint a pľogľamba tĺjrténő beépítésének
gararÍá|ásaľa Helyi Esélyegyenlĺĺségi Pľogramért Felelős Fórumot (HEP Fórum) hoz|étre
20|3.július 1 8. napjától.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.július 1 7.

a) a HEP Fórum vezetőjének felkéľi Sĺíntha Péterné alpolgáľmesteľt, tagjainak felkéri a
Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testület bizottságainak elnökeit,
Humánszolgá|tatási Bizottság alęlnökeit, Józsefuárosi Egyesített B<jlcsődékvezetőjét,
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, ,,Ószitőzsa'' Gondozó
Szo|gáIat vezetójét, Nemzetiségi onkormányzatok elnökeit, Klebelsberg
Intézményfenntartó Kĺizpont Vil. kerület tankeľület igazgatőjźú. Budapest
Józsefuarosi onkormanyzatfewÍartásábarlmfüödő napkozi otthonos óvodák szakmai
munkaközĺjsségének vezetőjét, VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság vezetojét,
Józsefuĺíľosi Egészségtigyi SzolgáIat vezetőjét, keľiileti vezetó védőnőt, Moravcsik
Alapítvany képviselőjét, Szigony-Utitaľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Kiemelten Kĺjzhasznú Nonpľofit Kft. képviselőjét, Józsefuaľosi Várostizemeltetési
S zoLgá|at v ezetőj ét, Józs efu áro si Kci zö s s é gí Házak Nonpľo fit Kft . vezetőj ét, Kék P o nt
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia A|apífuány képviselőjét, Félúton
Alapítvany képviselőjét, Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá|at Alapítvény képviselőjét,
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület képviselőjét.

1_18



Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

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

teljesítésének nyomon kĺivetése, dokumentálása és mindezekĺől a Képviselő-testület
rendszere s tź! éko ńatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a mege|óző idoszakban végľehajtott intézkedések
elősegítették-e a kituzott célok megvalósulását és az ezen tapasztalatok alapjan
e setle ges új beavatkozások meghatár ozása,

- a HEP intézkedési tervben lefektetett célok megvalósulásához sziikséges
beavatkozások évenkénti felülvizsgá|aÍa, a HEP intézkedési terv aktualizáIása,

- az esetleges vá|tozások beépítése a HEP intézkedési tervbe, a módosított HEP
intézkedési terv előkés zítése képvi selő -testületi dĺintésre,

- az esé|y egyenlő sé g gel o sszefü ggő probl émak me gvitatása,
- a HEP intézkedési terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása,

kommuniká|ása.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

c) A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente egyszeÍ ülésezik, a Fóľum az esé|yegyenlőség fükuszban
lévő célcsopoľtj aihoz éslvagy kiemelt pľoblématerületekľe tematikus
munkacsoportokat alakit az adott területen kitűzĺjtt célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői egyben tagsai aZ Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a

munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) bęszámolnak munkájukĺól az
Esélyegyenlőségi Fórum szźmáĺa. A munkacsopoľtok éves muĺkaterwel
rendelkeznek.
A Fórum tiléseit a szociális teľĹiletért felelős alpolgráľmester hívja össze. A Fórum
mfüödését me gfelelően dokumentálj a, ülései rőI j egy zőkönyv késziil.
Felelős: polgáľmester
Hatériđo : 2013. július 1 7.

d) Felkéri a jegyzót, hogy a Polgármesteri Hivatalon keresztiil biaosítsa a Fórum
ađminisztrációs feladatainak ellátását.
Felelős: jegyző
IJatőĺido: 20|3 .július 1 7.

3) felhatalmazza a polgáľmestert a hatźtrozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
aláítására.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő 2013 .j úlius 3 1 .

Dľ. Kocsĺs N ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül a
hatźn o zatot e lfo gadta.
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1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATHI Z AT ALHc. Z unĺo s Íľpľľ szóľos s s Éc szÜrs Écps
H.ł.ľÁRoze.ľ:
302t2013. (V[.17.) 16IGEN O TARTOZKODASSALO NEM

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1) elfogadja a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľos onkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Progľamját, melynek része az Intézkedési Terv.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013.július 1 7.

f) aHe|yi Esélyegyenlőségi Program megvalósítźstľa, értékeléséľe, elIeĺorzésére és az ennek
során nyeľt infoľmációk visszacsato|tsttta, valamint a pľogramba töľténő beépítésének
garantźiására Helyi Esélyegyenloségi Programéľt Felelős Fórumot (HEP Fórum) hoz létre
2013.július 1 8. napjától.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 17.

a) a HEP Fórum vezetojének felkéri Santha Péterné alpolgáľmestert, tagjainak felkéľi a
Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testület bizottságaínak elnökeit,
Humánszolgá|tatási Bizottság alelnökeit, Józsęfuaľosi Egyesített Ęölcsődékvezetójét,
Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetojét, ,,oszitőzsa'' Gondozó
Szo|gźiat vezetőjét, Nemzetiségi onkoľmáĺyzatok elnökeit, Klebelsbeľg
Intézméĺyfenntaľtó Központ VIII. kertilet tankerület igazgatőját, Budapest
Józsefuáľosi onkormányzat fewfiartásźhan múködő napközi otthonos óvodák szakslaí
munkaközcjsségének vezetojét, VIII. kerÍileti Rendőrkapitanyság vezetőjét,
Józsefuĺĺrosi Egészségügyi Szo1gáIat vezetójét, kerĺileti vezető védőnőt, Moravcsik
Alapitvany képviselőjét, Szigony-Utitaľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Kiemelten Kozhaszní Nonpľofit Kft. képviselőjét, Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat vezetőjét, Józsefvarosi KözösségiHźzak Nonprofit K-ft. vezetójét, Kék Pont
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia A|apítvźny képviselőjét, Félúton
Alapítvany képviselőjét, Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gtlat Alapífulíny képviselőjét,
Vakok és Gyengénlátók Hermina EgyesĹilet képviselőjét.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő f013. iúlius 1 7.

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

teljesítésének nyomon kĺivetése, dokumentálása és mindezekľől a Képviselő-testiilet
rend s zere s táj éko ńatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a mege|őzo iđőszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitílzott célok megvalósulását és az ezeÍL tapaszta|atok alapjan
esetle ges új beavatko zások meghatár ozása,

120



- a HEP intézkedési tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges
beavatkozźtsok évenkénti felülvizsgá|ata, a HEP intézkedési terv aktualizźtlása,

- az esetleges változások beépítése a HEP intézkedési tervbe, a módosított HEP
intézkedé si terv előkés zítése képviselő-testĺileti đöntésre,

- az eséIy egyenlőséggel tisszefiiggő problémák megvitatása,
- a HEP intézkedési terv és az elét eredmények nyilvánosság elé táľása,

kommunikáIása.
Felelős: polgármester
Határido: 20|3.július 17.

c) A HEP Fóĺum műkĺjdése:
A Fórum legalább évente egyszer tilésezik, a Fórum az eséIyegyenlőség fókuszban
lévő célcsoportj a1hoz éslvagy kiemelt problémateľületekľe tematikus
munkacsopoľtokat a|akit az ađot1teriileten L<ltuzĺtt célok megvalósítása éľdekében. A
muĺkacsopoľtok vezętői egyben tagsai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukľól az
Esélyegyenlőségi Fórum szźlmáĺa. A munkacsopoľtok éves munkateľwel
ľendelkeznek.
A Fórum üléseit a szociális területért felelős alpolgármesteľ hívja tissze. A Fórum
működését megfelelően dokumentálj a, üléseiŕő| jegyzőkönyv késziil.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július l 7.

e) Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon keľesztĹil biĺosítsa a Fórum
adminisztráció s feladatainak ę||átásźtt.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2013.július 17.

3) felhatalmazza a polgarmesteĺt a határozat 1. pontjában meghatźlĺozott đokumentum
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2013.július 3 1.

Napirend 6/2. pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont a|apítő
oki ratán ak és Szervezeti és Műkö dés i Szab á|y zatának módos ítás ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Vaľadi Gize||a _ a Iőzsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kĺizpont vezetője

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesaés, amelyet az illetékes bizottságmegÍźngyalt. A napirend,vitájźĺmegnyitja.
Megállapítja, hogy az e|őterjesńés tźtgyában kéľdés, hozzászólás nem érkezet,, így a
napirend vitáját|ezárja, és szavazásra bocsátja a kcjvetkezőhatźtrozati javaslatot.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ móđosító okiratát, valamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés I-2. sz.
mellékletében foglaltak szeľinti tartalommal elfogadja 2013. augusztus 1-jei hatállyal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 3 1.

2) fe|hataImazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áitására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 2013 . július 3 1 .

3) jőváhagyja M előterjesztés 3. sz. mellékletét képezó Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekj óléti Kozpont Szervezeti és Mrĺködé si Szabźiyzatát, me|y 20 |3 . auguszťus 1 -
jén lép hatáIyba.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3.július 3 1.

4) felhatalmazza a polgármesteľt a hatźtrozat 3. pontjában meghatározott dokumentum
a|áirására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataľidő: 2013. iúlius 31.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 16 igen,0 nem szavazaÍtal,tartőzkodts
nélktil elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc.Z lĺľlĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZUKSÉGES
HATÁRoZAT:
303t2013. (WI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺlnt, hogy

1) a Józsefuĺárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiľatát, valamint a
móđosításokkal egységes szerkezetbe foglalt t$ alapítő okiratát az előterjesńés l-2. sz.
mellékletében foglaltak szęrinti taľtalommal elfogadja 2013. auguszťus 1-jei hatállyal.
Felelős: polgármester
Hatfuíđó: 2013.július 3 1.

2) fe|hata|mazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áirására.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 3 1.

jővahagyja az e|őte1esztés 3. sz. mellék|etét képező Józsefuárosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatźń,me|y 2013. augusztus 1-
jén lép hatá|yba.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 3 1.

fe|hatalmazza a po|gtttmestert a hatźrozat 3. pontjában meghatátozott dokumentum
aláítására.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. július 3 1 .

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói
d ii n tés ek meghozzta|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Koroknai András - a Jőzsefváľosi Egészségügyi Szo|gáIat
főigazgatőja

Dr. Kocsis M.áté
Az íľásbeli előteľjesztést a bizottságok meglárgyaltźk. A napiľend vitaját megnyitja.
Megállapítja' hogy az e|oteqesztés tźtrgyábaľl kérdés, hozzászólás nem érkezett. A vitat
lezźlrja, és a következőhatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselĺj-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Tĺírsadalmi Megújulás operatív progľam keretében meghirdetett Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódpľogramok címij páIyazati felhíváshoz kapcsolódóan a
TÁMOP-6.I.2l|3l2 kódszámú ,,Dohányzás leszokás támogatő pontok kialakítása a
tiiđőgondozó intézetek bźzisán c. pályźzat nyeľtessége ęsetén hozzźĄáru| a
Józsefuĺírosi Egészségügyi Szo|gá|atnál 5 óra tĹidőgyógyászati szakorvosi őraszám
többletkapacitás igény|éséhez, meIy az onkoľmrányzat tészéte nem jelent tobblet
kĺiltséget.

Felelő s : polgármest er, IESZ foigazgatőja
Hatfuidó: 2013. iúlius 1 7.

2. a Jőzsefvátosi Egészségtigyi Szolgálat működési engedélyének módosítása szerinti
tartalmi elemeket tartalmazo, a Jőzsefvěľosi Egészségiigyi Szolgálatnak az otszágos
Egészségbiztosítási Péĺutźrra| 1993. évben kötött ťlnanszírozásí szeruođés
móđosításara irányuló kérelmét és a kérelemben foglaltak szeľinti szerződésmódosítást
jőváhagyja.

3)

4)
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Felelős : polgármest er, JESZ főigazgatőja
Határidő: 2013. iúlius 1 7.

3. a határozat 2. pontja alapjtn felkéľi a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
foígazgatőját az országos Egészségbiztosítási Pénztźtrĺa| kötött ťĺnanszítozási
szerzőđés módosításának kezdem ény ezéséte.

Felelős : JE\Z főigazgatőja
Hataľido: f0l3. aususztus 31.

Dr. Kocsis N ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazaÍta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
304t2013. (vlr.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Társadalmi Megújulás opeľatív pľogľam keľetében meghirdetett Egészségre nevelő
és szemléletfoľmáló életmódprogľamok címu pá|ytlzati fe|híváshoz kapcsolódóan a
TÁMOP-6.I.2lI3l2 kódszámú ,,Dohárlyzás leszokás tĺímogató pontok kialakítása a
tüdőgondozó intézetek btnisźn c. páIyázat nyertessége esetén hozzźi1áruI a
Józsefuárosi Egészségtigyi Szol'gáIatnźi 5 őra tüdőgyógyászati szakoľvosi oraszám
többletkapacitás igényléséhez, me|y az onkoľmanyzat részére nem jelent többlet
kciltséget.

Felelő s : po lgĺíľmest er, JESZ főigazgatőja
Hataridő: 2013.július 17.

2. a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat múködési engedélyének módosítása szerinti
tartalmi elemeket tarta|maző, a Iőzsefuźnosi Egészségügyi Szolgálatnak az országos
Egészségbiztosítási Pénztźtnal |993. évben kötött ťlnanszírozási szerződés
módosításara iranyuló kérelmét és a kérelemben foglaltak szerinti szeruődésmódosítást
jővzhagyja.

Felelős : pol gáľmeste r, JESZ főigazgatőja
Hataridő: 2013. iúlius 17.

3. a hatfuozat 2. pontja a|apjźn felkéri a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
főigazgatőjźń az országos Egészségbińositásí Pénztána| kötött ťĺnanszírozási
szerzőđés módosításának kezdeménvezéséľe.

Felelős : IE\Z főigazgatőja
Hatźlridő: 2013. aususztus 31.

16IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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Napirend 6ĺ4. pontja
Javas lat óvo d aveze tői p á.Jy ázato k elb írál ásár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|;4:até - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet abizoÍtságok megtáľgyaltak. A napiľend vitáját megnyitja, és

megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármester asszony részéte.

Sántha Péterné
Azétt volt szükséges az óvodai vezetőí pźiyazatok kíirására, meľt a vezętói megbízások
lejĺáľtak. A Katica ovoda és Btilcsőde vezetoje, aki sok éve sikeresęn vezetí az intézméĺý,
újra megpá|yázta a vezetoi beosztást. Ennek személy szerint ő örül, és ha megszavazzák,
akkor ezze| csak nyeľni fog Józsefuáros továbbľa is. A Hétszínviľág ovoda jelenlegi vezetoje
megbízással végzi 'munkáját, ezért snikséges a vezetői pá|yázat kiírása. A Szivárvźny

\apközi otthonos ovoda vezetőipáIyázata is lejáľt, és vezetője is megpályáńaa beosztást.
IJgy érzi, szintén egy kiváló ovodavęzető, és szeretné' ha őt is megszavazná a Testület, és újra
J őzsefv áĺ os j avásľa v é gezhetné munkáj át.

Dľ. Kocsis M.áté
Úgy érzí, minden óvodavezetőnek sokat kĺjszĺinhetnek, és háIáva| tartoznak nekik a

keľületben. Bízik benne, hogy ez a TestĹilet előtt á1ló döntésben is egyértelművé válik.
Amennyiben nincs több kérdés és hozzźĺszólás, a napirend vitáját lezátja, és szavazásta
bocsátja a kĺivetkezo hatátozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) vezetői megbízást ad Kakuja Kláľa tészéte a Katíca B<jlcsőde és Napközi otthonos
óvoda (1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) iĺltézményben 20|3. augusztus 01. _ 2018.
július 31. közötti időszakĺa. A besorolás alapjául szoIgá|ő fizetésí osńźiy: G fizetési
fokozat: 14 az a|ábbi illetménnvel:

Garantá|t illetménv 208.915 Ft
További szakképesítés miatti illetmény 1,6.713 Ft
Alaoilletménv összesen 225.628Ft
Alaoilletménv kerekítve összesen 225.600Ft
Yezetői pótlék
21412009. (V. 20.) Kt. hat. 2. (pőtléka|ap 380 %-a) 76.000 Ft
Mindrisszesen 301.600 Ft

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: zUI3.július 3 1.

2) aHétszínvirág Napközi otthonos óvoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) vezetoi álláshelyére
kiirt pá|yázatot eľedménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2013'július 1 7.
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3) aza|ábbi óvodavezetóipá|yázati kiírást jelenteti meg

munkahely: Hétszinvir ág Napközi otthono s ovoda
1081 Budaoest. Kun u. 3.

a beosztás mesi elölese: ővodavezető
amesbizás időtartama: 5év
a megbizás kezdo napja és
messzűnésének időoonti a:

2013. november 01. _ 2018. iúlius 31

amegbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakkép zetts é g, p e da gó gus - szakvi z s ga keretéb en
szerzett intézményvezetői szald<épzettség,
legalább ĺit év pedagógus-munkakĺjrben szerzett
szakmai gyakorlat.

illetmény, juttatások Az i||etmény megállapítására és a juttatásokra a
Kjt., a köza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992.
évi XxxilII. törvény végrehajtásáľól a
közoktatási intézményekben szőIő 13811992.
(X.8.) Korm. rendelet és a vonatkozó
önkormányzati rendelet rendelkezései az
iranvadók.

aptiyźnat formája: A pá|yázatokat 1 példanyban írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a pá|ytnő szakmai
oĺé|etrajzát, a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülo fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|ytnatban kiemelten jelenjen meg a keriilet
jellegéhez ígazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzseléséľe iľĺányuló vezetői
elképze1és.

benyúj tásanak határidej e : A kormźnyzati személyugyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való
mesielenéstol szźllnított 30 nao

benyújtásanak módja: A pźl|yźzatot Budapest Józsefuáľosi
onkormán yzat P o|gátmesterének cimezv e ( 1 0 82
Budapest, Baross u. 63-61.) zźrt borítékban
postai úton történő megküldéssel vagy
személye sen a Humán szolgá|tatźsi Ü gyo s ztályon
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-6]. III. emelet
301.)' vagy elektľonikus úton Kincses lbolya
ir o dav ezetó r észérę a kincsesi@j ozsefu aľo s. hu e-
mail címen kereszťtil lehet benffitani.
Kéťük a borítékon feltüntetni:,'ovodavęzętői
pá|yázat,,.
A pá|ytnatok elkészítéséhez sztĺkséges
tájékoztatás kérhető:
Józsefuaľosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgáltatási Űgyosnźiy,
Humánkapcsolati lroda,
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Kincses lbolya kodavezető, telefon: 459-2197
a pá|y źnat e|bír á|ásának hataridej e : a p áIy źzat benyúj tásának határidej étől szálmított

90 nao
Budapest Józsefuaľosi tnkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíľó fenntĄa magtnak a

i o sot. ho sv indokolás nélkül eredménytelennek nyi lvánítsa a páLy źĺzatot.

4) a I38lI992. (X.s) Korm. ľendelet 5.$ (16) bekezdésének a|,apjtn vęzetői megbizást ad

Kékedi Tiboľné tészéte aHétszínvirág Napközi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun
utca 3.) intézményben 2013. augusztus I - 2013. október 3l. közotti időszakĺa. A
besorolás a\apjáu| szo|gáIő ťĺzetési osztá|y.. F fizetési fokozat: 14 az alábbi illetménnyel:

GararfiáIt illetmény 196.115

További szakképesítés miatti illetmény
Alaoilletménv ĺjsszesen 196.tt5
Alapilletmény kerekíwe <isszesen 196.100

Yezetoi pótlék
2|412009. ry. 20.) Kt. hat. 2. (pőt|éka|ap 320 Yo-a) 64.000
Mindrisszesen 260.r00

Felelős: polgármester
Hataridő: zUl3.július 3 1.

5) vezetoi megbízźst ad Matisz Lászlóné részéte
(1083 Budapest, Szigony u. 18.) intézményben
közötti időszakľa. A besoľolás alapjául szolgáló
alábbi illetménnyel:

a Szivaľvány Napkozi otthonos ovoda
20|3. augusztus 01. _ 2018. július 31.

fizetési osztźtIy: G ťrzetési fokozat:9 az

Gaľantált illetménv 169.228Ft
További szakképesítés miatti illetmény 13.538 Ft
Alapilletmény összesen 182.766Ft
Alapilletmény kerekíwe ĺisszesen 182.800 Ft
Yezetői pótlék
2|412009. cV. 20.) Kt. hat. 2. hőtléka|ap 370 %o-a) 74.000 Ft
Mindrisszesen 256.800 Ft

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 3 1.

6) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatánozat 3) pontja szerinti pá|yázati

felhívás megjelentetéséľől a kormányzati személyugyi igazgatźsí feladatokat ellátó szerv
inteľnetes oldalán, Budapest Jőzsefyfuosi onkormányzat internetes honlapján, az oktatási
és Kultuľális Közlonyben.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. augusztus 30.
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7) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatttrozat 3) pontjában kiírtptl|yázat elbírálástravonatkoző
javaslatot terjessze be a Képviselo-testület20|3. októbeľi 2. rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidó : 20 1 3 . októberi 2. rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem szavazaÍtaL, furtőzkodás nélktil
elfo gadta a hattx ozati j avaslatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z Irĺnĺo s ÍľBTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
305/2013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) v,ezetói megbízást ad Kakuja Klára részéte a Katica B<jlcsőde és Napközi otthonos
ovoda (1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 37.) intézményben 2013. augusztus 01. _ 2018.
július 31. közĺjtti ídőszak.ła. A besorolás alapjául szolgáló ťĺzetésí osztá,Iy: G fizetési
fokozat: | 4 az a|ábbi illetménnvel :

Gaľantált illetménv 208.915 Fr
További szakképesítés miatti illetmény 16.713 Ft
Alapilletmény összesen 2f5.628Ft
Alapilletmény kerekítve összesen 225.600Ft
Yezetői pótlék
21412009. ry. 20.) Kt. hat. 2. (pőtlékalap 380 %o.a) 76.000 Ft
Mindösszesen 301.600 Ft

Felelős: polgármester
Hataridő 20L3 .július 3 1 .

2) aHétszínvirág Napkclzi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) vezetői álláshelyéľe
kiírtpá|yázatoteľedménytelenneknyilvlánítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.

3) az a|ábbi óvodavezetői pźůyźuati kiírást jelenteti meg

munkahely: Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda
1081 Budapest. Kun u. 3.

a beosztás megielölése: ővođavezető
amepbizás iďótartama: 5év
a megbízás kezdő napia és 2013. november 01. - 2018. iúlius 31.
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megszűnésének időponti a:

amegbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzeÍtség és
sza\d<épzetts é g, p e dagó gus - szakvizs ga keretéb en
szęrzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakorben szerzeff.
szakmai Eyakorlat.

illetmény, .j uttatások Az illetmény megállapitásźna és a juttatásokĺa a
Kjt., a kozalka|mazottak jogál|źsáĺő| sző|o 1992.
évi XXXIil. törvény végľehajtásaról a
kĺjzoktatási intézményekben szőIő I38lI992.
(X.8.) Korm. rendelet és a vonatkozó
önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadók.

apá|yźnat formája: A pá|yázatokat 1 példányban írásban kell
benyťrjtani, mely taľtalmazza a pá|yáző szakmai
oné|etrď1zźń, a vezetoi programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yźnatban kiemelten jelenjen meg a keriĺlet
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
íĺtézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés'

benyúj tás anak hataľidej e : A kormányzati személyugyi igazgatási
feladatokat e||átő szerv internetes oldalán való
megielenéstő| számított 30 nap

benyújtásának módja: A pályázatot Budapest Józsefuaľosi
onkoľmányzat Polgármesteľének címezve (1 082
Budapest, Baľoss u. 63-67.) zźlrt borítékban
postai úton történő megküldéssel vagy
s zemélye s en a Humiín szolgźitatási Ü gyo saályon
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet
301.), vagy elektronikus úton Kincses lbolya
ft o dav ezet(3 r észét e a kinc s e si @,i o z s efu aĺo s. hu e -

mail címen keresz|iil lehet benffitani.
Kérjiik a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetoi
pźiyźzat,,.
A páIyazatok elkészítéséhez sztfüséges
tájékońatás kérhető:
Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Humánkapcsolati lroda,
Kincses Ibolya irođav ezető, telefon: 459 -2197

a pá|y azat elbírálásanak határidej e : a pźiyźnat benyújtásanak hatáľidej étő| szźlmított
90 nap

Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntartja magának a
i oeot. ho ey indokolás nélkül eredménytelennek nvilvánítsa a oáIvázatot.

729



4) a 138/1992. (X.8) Korm. ľendelet 5.$ (16) bekezdésének alapján vezętoi megbízást ad
Kékedi Tiboľné részéte aHétszinviľág Napközi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun
utca 3.) intézményben 2013. augusztus I - 2013. októbeľ 31. közötti időszakľa. A
besorolás alapjául szolgáLő ťĺzetési osztá|y: F fizetési fokozat: 14 az a|ábbi illetménnyel:

Gaľantált illetménv 196.1 15

További szakképesítés miatti illetmény
Alapilletmény összesen 196.115

Alapilletmény kerekítve ĺisszesen 196.100

Yezętói pótlék
fI4l2009. (V. 20.) Kt. hat. 2. (pőt|ékalap 320 %o-a) 64.000
Mindösszesen 260.100

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő : 2013 .július 3 1 .

5) vęzętóí megbízást ad Matisz LászJrólné részére a Szivźmány Napkozi otthonos óvoda
(1083 Budapest, Szigony u. 18.) intézményben 2013. augusztus 01. _ 2018. július 31.

közötti időszakľa. A besorolás alapjául szolgáIő fizetési osńá|y: G fizetési fokozat: 9 az
a|źlbbi illetménnvel:

Gaľantált illetmény 169.f28Ft
További szakkéoesítés miatti illetménv 13.538 Fr
Alaoilletménv cĺsszesen 182.766 Ft
Alaoillętménv kerekítve összesen 182.800 Ft
Yezetoi pótlék
21412009. (V. 20.) Kt. hat. 2. (pőt|éka|ap 370 Yo-a) 74.000 Ft
Mindösszesen 256.800 Ft

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

6) felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a hatźrozat 3) pontja szeľinti pá|yźnati

felhívás megjelentetéséről akormźnyzati személyĹigyí igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat intemetes honlapján, az oktatźsi
és Kultuľális Kcjzl<jnyben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 30.

7) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźtrozat 3) pontjában klírtpáIyázat elbírálásfuavonatkoző
javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 20|3. októberi 2. ľendes ülésére.

Felelős: polgármester
Hatátidó: 20 13 . októberi 2. rendes képviselő-testĹileti iilés
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Napirend 6/5. pontja
Javaslat a józsefvárosi iĺnkormányzati fenntartástĺ ĺóvodák Szervezeti és

Műkiidési Szab á|yzztának j óváh agyás áľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesaés, amelyet a bizottságok megtargyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesńés tźrgyában kérdés, hozzásző|tls nem érkezett. A napirend
vitáját megnyitja, és szavazásra bocsátja a kĺjvetkezohatźltozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) jóvĺíhagyja a fenntartźsábanlévő Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvoda, Kincskereső
Napkĺizi otthonos óvoda, Váľunk Rád Napkĺizi otthonos óvoda, Napsugáľ Napközi
otthonos ovoda, Koszoľú Napközi otthonos ovoda, Hétszínvirág Napközi otthonos
ovoda' Mesepalota Napkcizi otthonos ovoda, ľÁ-ľl-ra Napközi otthonos óvoda,
Pitypang Napközi otthonos óvoda, Sziváĺvtny Napkĺizi otthonos óvoda,
Sztnszotszép Napközi otthonos óvoda, Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda, Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 2013. szeptember 1. napjától hattůyos _ az
előterjesztés 1-13. számu mellékletét képező - Szervezeti és Működési SzabáIyzattlt.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3.július 17.

2) felkéri a polgrĺrmesterĹ a határozat 1.) pontja szerinti Szervezeti és Mfüödési
Szabtllyzatoka|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3.július3 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja,hogy ahatźrozatot a Képviselo-testület 16 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
306ĺ20t3. (uI.17.) 16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) jóváhagyja a fenntaľtásábanlévő Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, Kincskeľeső
Napkĺizi otthonos óvoda, Várunk Rád Napkĺizi otthonos ovoda, Napsugáľ Napközi
otthonos ovoda, Koszorú Napk<1zi otthonos ovoda, Hétszínvirág Napközi oťthonos
óvoda' Mesepalota Napk<izi otthonos óvoda, ľÁ-ľI-rĺ. Napkozi otthonos óvoda,
Pitypang Napközi otthonos óvoda, Szivárvány Napközi otthonos óvoda,
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Százszotszép Napközi otthonos óvoda, Napraforgó Napközi otthonos óvoda, Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 2013. szeptembeľ I. napjátő| hatźiyos _ az
előterjesztés 1-13. szźlmű mellékletét képező - Szeĺvezeti és Működési SzabáIyzatát.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 .július 1 7.

2) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti Szęwezeti és Múködési
S zab źiy zato k al áírás ára.

Felelős : polgĺármesteľ
Határidő: 2013. iúlius3 1.

Napirend 6/6. pontja
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
o sztłi n d íj p á|y á.zatho z tö rtén ő cs atla koz ás ra
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteťesztő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

Onkoľmányzati

Dr. Kocsis M:áLté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet a bizottságok megtárgyaltak. A napiľend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesńés tárgyźlban kéľdés, hozzászőIás nem érkezett. A napirend
vitáját megnyitja, és szavazźsra bocsátja a következo hattnozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1) csatlakozni kívźn a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|yźnat
2014. évi foľdulój tłloz, amelrlyiben a pá|yázat kiírásra kerül,
Felelős: polgármester
lJatźridő: 2013. július 1 7.

2) ahattrozat 1) pontja szerinti ptiytzati csatlakozás esetén önként váI|a|t feladatként a20|4.
évi, 2015. évi' 2016. évi költségvetésének helyi adóbevételeinek terhére előzetes
kötelezettséget vállal évente 3 millió forint eľejéig a Buľsa Hungaĺica Felsőoktatási
onkormányzati osztĺjndíjpáIyazat 2014. évi fordulójának feđezętę érdekében, az
<inkormányzati tźlmogatás minimum cisszegének 1000 Ftlfőthő, maximális összegének
5000 Ft/főlhó ĺisszeget hatźltoz meg,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 .július 1 7.

3) a hatarozat I) pontja szerinti csatlakozás esetén fe|hata|mazza a Humáĺszo|gźitatási
Bizottságot a Bursa Hungańca Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpáIyázat kiírásáľa és
apéiyźzatokelbírálásaľa,apá|yázatiösszegekpáIyázőkközcjttimeghatározásáta,

Felelős: polgáľmester
Haténidő: 2013. július 1 7.
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4) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 3. pontja szeľinti hatásk<jr megadása éľdekében
teľjessze be az SZMSZ-ĺőI szóló 25l20I3. N.f7.) számű onkormányzati rendelet
módosítását, a Képviselő-testtilet 2013. szeptembeń első ľendes tiléséľe,

Felelős: polgármester
Határido 2OI3, szeptemberi első rendes ülés

5) felhatatmazzaapolgármestert a csatlakozáshoz szĹikséges dokumentumokaláitásźna,

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. szeptembeľ 30.

ó) felkéri a polgáľmestert, hogy ahattrozat 2) pontjábarl foglaltakat az ĺjnkormźnyzat 2014-
2016. évi koltségvetésénęk tervezésekoľ vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Határido : f0 | 4 -20 | 6. évi költsé gvetésének teľvezé sę

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület 16 igen,0 nem szavazafral,1artőzkodás
nélkĹil elfogadta.

1ZAVAZLSNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
307t2013. (vil.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy

1) csatlakozni kíván a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpáIyazat
2014. évi fordulój tůloz, ameĺlnyiben a pá|yźnat kiíľásra keľül,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 17.

2) ahatáĺozat I) pontja szeľinti páIyazati csatlakozás esetén önként vállalt feladatként a2014.
évi, 2015. évi, 20t6. évi kciltségvetésének helyi adóbevételeinek terhére előzetes
ktjtelezettséget vźi|al évęnte 3 millió forint eĘéig a Brľsa Hungarica Felsőoktatási
onkoľmányzati osztöndíjpźiyéĺzat 20|4. évi fordulójanak feđęzete érdekében, az
önkormányzati tźlmogatás minimum ĺisszegének 1000 Ft/főlhó, maximális összegének
5000 Fťfó/hó ĺisszeget határoz meg,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 17.
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3) a határozat I) pontja szeľinti csatlakozás esetén fe|hata|mazza a Humźtnszo|gźitatźsĺ
Bizottságot a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkorményzati osztöndíjpźĺIyázat kiírásáľa és
apźiyázatokelbírálásara,apéiyázatiĺlsszegekpáIyázőkközottimeghatározására,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 1 7.

4) felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatározat 3. pontja szeľinti hatáskör megadása éľdekében
terjessze be aZ SZMSZ-vóI szóló 25/2013. N.27.) szźmľ(l önkoľmányzati rendelet
módosítását, a Képviselő-testtilet 2013. szeptemberi első rendes tilésére,

Felelős : polgĺírmester
Hatláĺidő: 2013. szeptemberi első rendes ülés

5) felhatalm azza apolgĺírmesteľt a csatlak ozáshozszükséges dokumentu mok a|áirására,

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2013 . szeptember 3 0.

6) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat2) pontjában foglaltakat az <jnkoľmtnyzat20|4-
20I 6. évi kĺiltségvetésének tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20 I 4.20 ĺ 6. évi ktjltsé svetésének tervezése

Napirend 6ĺ7.pontja
Javaslat az indítható óvodai csopoľtok számának meghatáľozására és

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

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottságok megtárgyaltak. A napiľend vitáját megnyitja, és
megadja a szőt Sĺíntha Péterné alpolgáľmesteľ asszonynak.

Sántha Péteľné
A Humánszolgáltatásí Bizottság ülésén felmerült az akérdés, hogy a csoport létszámbővítés
nem veszéIyezteti-e a gyerekek eLlźĺásźt. Ezért |<legészítésként hozzáteszi, hogy áItalában
csak a nagycsoportosok vagy a nagycsopoľtok létszámát kellętt megeme|ĺi 2-3 fővel. A
kisebb csopoľtokban nem kellett tullépni az engedé|yezett létszĺímokat.

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Megállapítja,hogy az elóteqesńés tárgyában kérdés,hozzźszőIás nincs. A napiľend vittlját
IezźĄa, és a következő határozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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I) a 201312014. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az álta|a fenntartott
óvodákľa vonatkozóan az alábbiak szeľint hattĺozzameg:

Ovoda mesnevezése Csonoľtok száma
Gverek-Virás Napkozi otthonos ovoda 8

Kincskęręső Nankťizi offhonos ovoda 5

Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 4

Napsugar Napközi otthonos ovoda 4

Koszorú Napkozi otthonos ovoda 4

Hétszínvírźls Napközi otthonos ovoda 4
Mesepalota Napközi otthonos ovoda 5

TA-TI-KA Napkĺjzi otthonos ovoda 5

Pitypane Napközi otthonos ovoda 4
Szivfuvtny Napközi otthonos ovoda
Szźnszorszép Napkĺjzi otthonos ovoda 6

Naoľaforsó Napközi otthonos ovoda 4

Katica Bĺjlcsőde és Napkozi otthonos ovoda 6

keľületĺ tisszesen 66

Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő: 2013. aususztus 3 1 .

2) engeđélyezi a 201312014. nevelési év indításánál a maximális óvodai csopoľtlétszám
túliépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában , a TÁ-TI-KA Napközi otthonos
óvodában és a Pitypang Napközi otthonos óvodában az a\ź.ŕlbí táblźnatban foglaltak
szerint:

intézmény
megnevezése

a csoport
megielłilése

a csoport
tényleges/szálmítot
t maximális
|étszáma
(f.ő)

eltérés az Nkt. 4.
sz. melléklete
szeľinti maximális
csoport
|étszámtő|
(fő)

Mesepalota

\apközi otthonos
Ovoda

2. csopoľt
3. csopoľt
5. csooort

26
27
26

+1

'Ą-1-Z

+1

TA-TI-KA
}apkĺizi otthonos
Ovoda

l. csoport
2. csopoľt

29
28

+4
+3

Pitypang
Napkłizi Otthonos
Ovoda

1. csopoľt
2. csoport
3. csoport
4. csoport

27
28
28
f8

ra
1Ą-rJ
ta-rJ
ta-rJ

Felelős: polgáľmester
Hatźtriđő: 2013. augusztus 3 1 .
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Dľ. Kocsis M'áté
Megállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület 16 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
308ĺ20t3. (uI.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a 201312014. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az áItala fenntartott
óvodákľavonatkozóanazalźlbbiakszerinthatźnozzameg..

Ovoda megnevezése Csoooľtok száma
Gverek-Virás Naoközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Naoközi otthonos ovoda 5

Várunk Rád Naoközi otthonos ovoda 4
Naosusár Naoközi otthonos ovoda 4
Koszorú Napktizi otthonos ovoda 4
Hétszínvirás Napközi otthonos ovoda 4
Mesepalota Napközi otthonos ovoda 5

TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda 5

Pitypane Napközi otthonos ovoda 4
Szivaľvany Napkĺizi otthonos ovoda 7

Sztzszorszép Napkĺlzi otthonos ovoda 6

Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 4
Katica Bölcsőde és Naoközi otthonos ovoda 6

keľületi iisszesen 66

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatátidő: 2013 . auguszťus 3 1 .

2) engedéIyezí a 20I3l20I4. nevelési év indításanál a maximális óvodai csopoľtlétszám
tullépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában , a TÁ-TI-KA Napktizi otthonos
óvodában és a Pitypang Napközi otthonos óvodában az alábbí táh|ázatbaĺ foglaltak
szerint:

intézmény
megnevezése

a csopoľt
megieltilése

L csopoľt
tényleges/számítot
t maximális

eltérés az Nkt. 4.
sz. mellék|ete
szerinti maximális
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|étszáma
(fő)

csoport
|étszámtő|
ífő)

Mesepalota

\apkcizi Otthonos
Ovoda

2. csoport
3. csoport
5. csoport

26
27
26

+1
-1-Z

+1

TA-TT-KA

)apközi otthonos
Ovoda

l. csoport
2. csoport

f9
28

+4
ta-rJ

Pitypang
Napktizi Otthonos
Ovoda

1. csopoľt
2. csoport
3. csoport
4. csopoľt

27
28
28
28

+2
t'l-rJ
ta-1-J

+3

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

Napirend 6/8. pontja
Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgáľmester

Dľ. Kocsis ľĺ'áfté
Írásbeli előteľjesĺés, amelyhez cseľe előteľjesztést kaptak a Képviselok, pőtkézbesítéssel. Az
arryagotabizottságmeg!árgyalta. Megadjaaszőt Sĺĺntha Péternének, mint előterjesztőnek.

Sántha Péterné
A csere eloter1esnést szeretné megmagyaÍázni. Az eľedeti előterjesztést elkészítették július 5-
én, amikor a nemzetei kĺjznevelési tĺĺrvényben váItozás állt be. 20|3. szeptember Z-től, a
dadusok máľ nem tartoznak az óvodákhoz, és ezért kellett az előterjesztést cserélni, és ezekĺől
az á||ásheIyekĺől gondoskodni. Előre bocsátja, de az az előterjesztésben is olvasható, hogy
senki nem keľtĺl utcára.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A 44. oldalon az e|őterjesztés szerint a dajkak száma 66 fő, amely az eređeti |étszźmhoz
képest 28 fbs csĺjkkentést jelent. Megkérdezi miért kellett a dajkák létszárnát csökkenteni?
Megkérdezi, végül is vannak dajkrík, vagy nincsenek dajkák? Hiźnyozĺak a gonđozők és a
takarítók a felsoľolásból, akik a hétfoi bizottság elé keriilő aÍIyag táb|azatában szerepeltek.
Megkérdezi, mi ennek az oka? A dajkák egy részét átképezték, így pedagógiai asszisztensek
lettek, de atáb|ázat szerint ezekkozé csak 9 fo keriilt. Az eredeti előterjesztés szeľint 12 főve|
magasabbnak tűnk az ővodaitĺsszlétszám, a jelenlegiben pedig 4-5 fovel csökken. És található
egy olyan rovat is, amelyben azok szerepelnek, akiket el kell helyezni. A28 dajka kĺjzül 11
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főt el kell küldeni? Ha el kell őket küldeni, miért kell? Miért nem maradhatnak dajkának,
hiszen nagyon fontos feladatot végeznek.

I)ľ. Kocsis Máté
Megadja a szót Sántha Pétemé alpolgármesteľ asszonynak.

Sántha Péterné
Tegnap tartott megbeszélést a |étszám kialakításhoz érto munkataľsakkal. A nemzeti
köznevelési töľvény július 5-én hatályba lépő rendelete értelmében a takarítókat nem
ťlnanszítoz,u u, ĺllu^. Ezt az onkormanyzatnak kell finanszítozĺi. Ezért azok az ővodźk,
ahol a dadusoknak éľettségijiik vo\t, azokat éúképezték a pedagógiai munkát segítő pedagógia
asszisztenssé, és így ott maradhatnak az ővođákban. Akinek nem volt érettségije, és az
átképzést nem tudta e|végezni, azok mostantól nem az ővodában, hanem más intézményekben
takarítóként vagy konyhai kisegítőként kapnak feladatot. Utcára senki nem keriil. A szĺĺmok
azért nem egyeznek a ktilönbözó kimutatásokban, mert az óvodáknál azok a számok
szerepelnek, akiket át tudtak képezni. Akiket nem tudtak átképezni, azoknak el kell hagyni az
óvodákat, nem ott lesznek foglalkoztatva, de Józsefuaľos területén fognak dolgozni. Keresik,
hogy melyik józsefuĺíľosi intézményben tudnak dolgozni, természetesen az ő nyilatkozatuk
után.

I)r. Kocsis lfrĺáLté

Dľ. Révész Mártának adja meg aszőt.

Dr. Révész Márta
Megéľtette, hogy a takaritői |étszám hiányzik. Az onkormźnyzatnak most ezt a feladatot
önként váIla|t feladatként kell továbbľa is ellátni. Nem éľti, hogy ezt atorvéĺy, hogy gondolja.
osszesen 94,7 ďajka álláshely volt, jelenleg csak 66 fő van. A dajkaá|Iások léteznek, csak azt

kérdezte, hogy ez a létszám miért csĺjkkent 28 Íővel? Azt is érti, hogy a dajkák egy Észét
pedagőgia asszisztensek képeńék át, de továbbľa sem érti, hogy miét csökkent a dajkák
száma. Ugy ttĺnik a munkaköľ megmaľađt, csak kęvesebb a|étszám.

Dr. Kocsis M:áLté

Dr.}i4észźľ Erika aljegyzőnek adja megaszőt.

Dľ. Mészár Erika
YáItozott a jogszabály, amely pontosan meghatźtrozza, hogy az ővođźkban hány dajkát lehet

foglalkoztatni, és csĺjkkent a dajkák létsztlma a jogszabáIy erejénél fogva.

I)r. Kocsis Máté
Megígéri, hogy minden óvodában fognak takarítani. Nem foľdulhat elő, hogy nem takaľítanak
az ővodában.
Megállapítja, hogy az előterjesńés ttĺtgyában további kérđés, hozzásző|ás nincs. A napiľend
v itáj át |ezźĄ a, é s a követk ező hatáĺ o zati j avasl atot b o c sátj a szav azásr a.

A Képviselő{esttilet úgy dĺint, hogy

1' a.l tartős ĺjnként vállalt feladatként a 2014. évtő| binosítja a kerületi önkormányzati
fenntaľtású óvodákban óvodánként az egy fejlesztő pedagógusi státuszt, valamint aKatica

138



Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában az egy fő logopédust és annak költségvetési
ťlnanszítozását, melynek éves összege 3f .077,0 eFt.

Felelős: polgármester
Határidó f0I3.július 1 7.

b'l tartós önként vá|lalt feladatként a jövőben is biĺosítj a a két őuodavezető-helyettesi
munkaköĺt a Szívźlrvány és Gyerek-Virág Napközi otthonos ovodában és annak
költségvetési finanszírozźsát, melynek éves összege 1.l58,0 e Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: z}I3.július 1 7.

c.l ahatározat I. a.l- b.l pontjában foglalt tartós kötelezettségvá||a|ás feďezeteként az
onkormán y zat he|y i adóbevételét j elo li me g.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 1 7.

2. a. l a keľĹileti önkormányzati fenntartásťl napkozí otthonos óvodak engedé|yezett
koza|ka|mazotti álláshelyeit 2013. szeptember l-jétől azalábbiak szerint határozzameg..

íntézmény
Nevelő munkát segítő (NoS)
a|kalmazotti ál l áshelv ek

Enge déIy ezett ál l áshely

2013.08.3 r 2013.09.01 vá|tozás 2013.08.31 2013.09.01

Gyeľek-Virág Napk<izi otthonos
Ovoda

12 t2 0 30 30

Kincskeľeső Napkĺizi otthonos
Ovoda

8 8 0 20 20

yá*nk Rád Napközi otthonos
Ovoda

6,5 -l 17,5 16,5

Napsugár Napközi otthonos
Ovoda

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

Koszoľú Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 t6 16,5

Hétszinvirág Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +0,5 T6 16,5

Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda

I 8 0 20 20

TA-TI-KA Napkcizi Otthonos
Ovoda

9,75 8 -r,75 2I,75 20

Pitypang Napközi otthonos
Ovoda

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

S.ziváĺváĺy Napközi otthonos
Ovoda

r1,25 10 -1,f5 )'7 )5 26

Szźzszorszép Napkĺizi otthonos
Ovoda

9,25 9 -0,25 )? )5 f3
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Napľaforgó Napközi otthonos
Ovoda

'75, ,- 6,5 -1 17,5 16,5

Katica Bcjlcsőde és Napközi
otthonos ovođa

10,5 9 -1,5 ?55 24

osszesen r07.75 103 -4,75 266,75 262

Fęlęlős: polgármester
Hataridő: 2013' augusztus 3 1.

b.l ahatározat2. a.lpontjában fogtaltak alapjáĺaKaticaBölcsőde és Napközi otthonos óvoda
engedé|yezett óvodai |étszźtma25,5 főrőI24 fóre, összes Iétszźĺna 50,5 foről 49 főre módosul.

Felelős: polgármester
Határido 2013. augusztus 3 1 .

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozat2. pontja szerinti álláshely megsztintetéssel érintett
dolgozók további foglalkoztatása érdekében egyeztessen valamennyi önkormányzati
fenntaľtású intézmény v ezetójév eI.

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

4. felkéri az óvodavezetőket, hogy munkáltatói jogköľĹikben eljaľva tegyék meg a
jogszabá|yokban előíľt munkáltatói intézkedéseket.

Felelős: óvodavezetők
Hatĺíľidő: 2013. augusztus 31.

5. a. l az Oszirőzsa Gondoző SzolgáLat engedé|yezętt|étszźlmát2013.08.01-tő1 89 foről 90
főre módositja I fo gépjáľművęzetóí álláshely bővítése érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hataiđő: 2013 .július 3 1 .

b.l a létszźmbővĹilés miatt 2013. évben az iđőarźnyos 795,0 e Ft összeget bíńosítja az
onkormány zat az oszirőzsaGondozó Szolgálatnak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3 1.

c./ tartós kötelezettséget vállal az 5. a.lpontban foglalt álláshely ťlnanszírozásźra, melynek
összege éves szinten 2.328 e Ft, fedezetéül a kovetkező évek költségvetésében a helyi
adóbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
[Iatáridő: 201'3.július 3 1.

6. a.l ahatáĺozat2. és 5. pontjában foglaltak miaÍÍ. az Önkormanyzatkiadás 11108-02 cím -
kötelező feladat ťlnanszírozźsi múkodési kiadásokon belül az irányítószeľvi
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támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloiányzatáľól 806,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általános taľtalékon belül az áItalános tartalék _
kötelező feladat - e|ójrtny zatát a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

b.l az Ószirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi finanszírozási műk<ldési
bevételen belül az írányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számláĺ
történő jőváirtĺsa - kötelező feladat - előiranyzatétt, 795,0 e Ft-tal, a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirtnyzatát 552,0 e
Ft-tal, a cafeteria elóirányzattlt 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozztljáruIási adó e\őitányzatát 158,0 e Ft-tal a dologi elofuźnyzatan belül az SZJA
e|őirźnyzatát 10,0 e Ft-tal, munkaruhaľa2|,0 e Ft-tal megemeli 1 fo engedé|yezettlétszám
bővítés miatt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' augusztus 3 1.

c./ Vaľunk Rád Napközi otthonos óvoda 72I0O-08 cím bevételi finanszíľozási műktidési
bevételen beliil az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás ťlzetési szám|án
történő jőváirása _ kötelező feladat _ előiranyzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás - kĺjtelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 342,0 e

Ft-tal, a cafeteria e|oirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi előirźtnyzatan belül az SZJA
e|óirźnyzatát 8,0 e Ft-tal csĺjkkenti 2013. szeptember l-től 1 fo álláshely-elvonás címén.

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

d./ a Napsugár Napközi otthonos óvoda 72IOO-O9 cím cím bevételi ťĺnanszírozási
mfü<jdési bevételen belul az irányítőszervi tiĺmogatásként folyósított ttłmogatás fizetési
szám|źn történő jőváítása - kötelező feladat _ előirźnyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás eloirźlnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteńa e|őirźnyzattĺ 2|,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźrulźlsi adó e|őirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előírányzatan belül az SZJA
e|oirányzatát4,0 e Ft-tal megemeli 20t3. szeptember 1-től0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. augusztus 3 1.

e./ a Koszoru Napközi otthonos óvoda 72|0O-I3 cím cím bevételi ťlnanszítozási
múködési bevételen be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetésí
szźlm|án történő jőváírása _ kötelező feladat _ előirányzatźLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatát |7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirányzattú 2|,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájarulási adó elóirtnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi eloirźnyzatan belül az SZJA
elóirźnyzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármester
Határiďő:. 2013. aususztus 3 1.
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f.l a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72IO0-I2 cím cím bevételi ťlnanszírozási
működési bevételen belu| az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán történő jőváírása - kötelező feladat - elóirźnyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 171,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirźnyzatáń 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźljárulási adó eIőírźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előfuźnyzatan belül az SZJA
előirányzatźń 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. augusztus 3 1.

g.l a Ta-ti-ka Napközi otthonos óvoda 72I0O-O4 cím bevételi finanszírozási működési
bevételen be|il az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváfuása - kötelező feladat - előiľanyzatźÍ 123,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 85,0 e Ft-tal' a cafeteria
elóirányzatźt I1,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺu|źlsi adó
előirźnyzatát 25,0 e Ft-tal a dologi e|óirányzatLán belül az SZJA elóirányzatát 2,0 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptembeľ l-tĺs| 0,25 fó álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 2013. augusztus 31.

h.l a Pitypang Napkĺizi otthonos ovoda 72100-15 cím cím bevételi ťĺnarszirozási
mfüödési bevételen belül az fuźnyítőszeľvi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án ttĺrténő jővtirása _ kötelező feladat _ előiranyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás' ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 17I,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|óirányzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
Ilozzájźrulási adó előirźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|okźnyzatĺín beliil az SZJA
e|őirényzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. auguszľus 3 1.

i.l a Szivéryány Napközi otthonos ovoda 721OO-I1 cím bevételi ťĺnanszirozási műkĺidési
bevételen belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn
történő jővźlírása - kötęlező feladat - eloirźnyzatát 6|0,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás eloírźnyzatát 427,0 e Ft-tal, a cafeteńa
e|ókźnyzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄáĺulási adó
eIóirényzatźLt. 125,0 e Ft-tal a dologi előirényzatlín belül az SZJA e|oirtnyzatźú t0,0 e Ft-tal
csĺjkkenti 2013 ' szeptembeľ I-tő| I,25 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I3. augusztus 31.

j.l a Százszorszép Napkĺizi otthonos ivoda 72|OOĄ0 cím bevételi ťlnanszírozási
műkĺjdési bevételen belĺJl az irtlnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
sztĺritn történő jőváírása _ kote|ezo feladat _ előiľányzatźń 123,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előítźnyzatát 85,0 e Ft-tal, a
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cafeteria e|oirányzatát 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru\źlsi adó előirányzatát 25,0 e Ft-tal a dologi előirźnyzatĺín beltil az SZIA
eIőirányzatátz,O e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember I-tő| 0,25 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

k.l a Napraforgó Napközi otthonos óvoda ]21OO-O7 a cím bevételi ťlnanszírozási
múködési bevételen bďrn| az kányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztĺrJźn töľténő jővźlírása - kĺitelező fe|ađat _ előirányzatéLt 492,0 ę Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 342,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|oirźnyzattń 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őírányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi e|oirányzatan belül az SZIA
e|őirźnyzatźń 8,0 e Ft-tal csĺjkkenti 2013. szeptember l-től 1 fo álláshely-elvonás
költségvetési fedezete címén.

Felelős: polgármester
Hatátidó: 2013. aususztus 3l.

|.l a KaticaBöl",;d" és Napközi otthonos óvoda 72IO0-16cím bevéte |i finaĺszírozási
mfüödési bevételen be|i| az iráĺyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťrzętési

szźtm|źn töľténő jőváírása _ kĺjtelező feladat - előirányzatźtt. 739,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 513,0 e Ft-tal, a
cafeteľia e|őirányzatźĺ 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájfuu|ttsi adó e|óirányzatát |49,f e Ft-tal a dologi előfuźnyzatan beltil az SZJA
e|ófuźnyzatźńI2,3 e Ft-tal csökkęnti f0|3. szeptember l-től 1,5 fo álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 3 1 .

7. felkéri a polgáľmestert, hogy az önkormányzat ktiltségvetéséről szóló rendelet következő
módosításánál, valamint 20|4. évtől évente a kĺjltségvetés teľvezésénéI a hatźlrozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : po'lgáľmester
Határidő: k<iltségvetéséről szôIő rendelet következő módosítása, legkésőbb 20|3.
decęmbeľ 31., valamint a2014. évtől a koltségvetés elfogadása

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2. pontja szeńnti álláscsökkentésekből adódó
esetleges felmentések, végkielégítések <isszegét a költségvetési fedezet biztosítása miatt
teľjessze be a Képviselő-testület 2013. szeptembeľ első rendes ülésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Haüíridő: 2013. szeptember 30.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahattrozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,lartőzkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ ľ,ĺnĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HA,l.ÁRoZA'l':
30912013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.l tartős önként vá||alt feladatként a 2014. évtől biztosítja a keľĹilęti önkoľmányzati
fenntartású óvodákban óvodánként aZ egy fejlesztő pedagógusi státuszt, valamint a
Katica Bölcsode és Napközi otthonos ovodában az egy fo logopédust és annak
költsé gvetési finanszír ozástlt, melynek éves ö ssze g e 32.07 7,0 e F t.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013'július 17.

b./ tartós önként vá|IaIt feladatként a jövőben is biaosítja a két óvodavezető-helyettesi
munkaktjrt a Szivźlrvány és Gyerek-Virág Napközi otthonos ovodában és annak
költségvetési finanszírozásáń, melynek éves összege 1.158,0 e Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.július 17.

c.l a hatźtozat 1. a.l- b.l pontjában foglalt tartós kĺitelezettségvállalás fedezeteként az
onkoľman yzat he|yi adóbevételét j elöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđó : 2013.július 1 7.

2. a. / a keľĹileti önkormányzati fenntaľtású napkozi otthonos óvodak engedélyezett
ko zalka|mazotti áI láshelveit 2 0 szeotembeľ I -i étol az alábbiak szerint hatźt ozza

intézmény
Nevelő munkát segítő (NoS)
aIka|mazotti ál láshelvek

Engedélyezett álláshely

2013.08.31 2013.09.01 vá|tozźs 2013.08.31 2013.09.01

Gyerek-Virág Napközi otthonos
Ovoda

T2 12 0 30 30

Kincskeľeső Napközi otthonos
óvoda 8 8 0 20 20

Várunk Rád Napkĺizi otthonos
Ovoda

6,5 -1 17,5 16,5

\apsugĺíĺ Napközi otthonos
Ovoda

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

Koszoru Napközi otthonos
óvoda

6 6,5 +0,5 T6 16,5

Hétszinvirźry Napktizi otthonos 6 6,5 +05 I6 16,5
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óvoda
Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda

8 8 0 20 20

TA-TI-KA Napkrizi Otthonos
Ovoda

9,75 8 -r,75 2r,75 20

tityp*g Napközi otthonos
Ovoda

6 6,5 +05")- I6 16,5

Szivárvźlny Napkozi otthonos
Ovoda

II,25 10 -r,f5 )-1 )S 26

Százszorszép Napközi otthonos
Ovoda

9)s 9 -0,25 )? )s 23

Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda

75 6,5 -1 Ll,5 16,5

Katica Bölcsőde és Napközi
Otthonos Ovoda

10,5 9 -1,5 )55 24

osszesen r07.75 103 -4,75 266"75 262

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

b.l ahatározat2. a.l pontjébarl foglaltak a|apján aKaticaBölcsőde és Napkcizi otthonos ovoda
engedé|yezett óvodai |étszáma25,5 fórőI24 főre, <isszes |étszáma 50,5 fóről 49 fore módosul.

Felelős: polgármester
Határidó: 2013. augusztus 3 1.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáĺozat2. pontja szeľinti álláshely megszüntetéssel érintett
dolgozók további foglalkoztatása érdekében egyeztessen valamennyi önkoľmányzatĺ
fenntartásri intézmény v ezetőj év el.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 3 1.

4. felkéľi az ővoďavezetőket, hogy munkáltatói jogköľiikben e|jáĺva tegyék meg a
j o gszab áIyokb an el ő írt m unk t.Jtatői intézkedé s eket.

Felelős: óvodavezetők
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

5. a, l azÓszirőzsa Gondozó Szolgálat engeďé|yezett létszámát2013.08.01-től 89 foľől 90
füre módosítjaI fő gépjármúvezetői álláshely bővítése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határíďő : 2013 .július 3 1 .

b.l a létszźlmbővülés miatt 2013. évben az időartnyos 795,0 e Ft összeget biztosítja az
onkorman yzat az Oszirőzsa Gondozó Szolsálatnak.
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Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 2013. j úlius 3 1 .

c.l tartős kötelezettségetvá|IaI az 5. a.lpontban foglalt álláshely ťĺnanszírozźsára, melynek
ĺisszege éves szinten 2.328 e Ft, feđezetéül a következő évek kĺjltségvetésében a helyi
adóbevételt j elĺili meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 3 1.

6. a.l ahatźrozat2. és 5. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkiađás 11108-02 cím -
kötelező feladat ťlnanszirozási működési kiadásokon belül az irányítószervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása eloirźnyzatáról 806,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az źitaláĺos tartalék -
kötelező feladat - e|őirźny zatár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. auguszfus 31.

b,l az oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi finanszkozási műkĺjdési
bevételen beltil az fuányitoszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|tn
tĺirténő jőváirása _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźÍ 795,0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a ľendszeľes személyi juttatás e|őirányzatźń 552,0 e

Ft-tal, a cafeteria e|oitányzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáruIási adó előirtnyzatát 158,0 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatĺĺn belül az SZJA
eloirányzatát 10,0 e Ft-tal, munkaľuharaf|,0 e Ft-tal megemeli 1 fti engedé|yezett|étszźm
bővítés miatt.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő:. 2013. auzusztus 3 1 .

c./ Vrĺrunk Rád Napk<izi otthonos ovoda 72100-08 cím bevételi finanszírozási mfüĺjdési
bevételen be|u| az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtĺr:Jrźtn

történő jőváirása _ kötelező feladat _ e|őirtnyzatź.ŕ- 492,0 e Ft-tal, a kiađás - kĺjtelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a renđszeres személyi juttatás előirźnyzatź"/" 342,0 e

Ft-tal, a cafeteria eloírźnyzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó e|őirźnyzatát 99,0 e Ft-tal a dologi e|óirźnyzatán beliil az SZJA
e|őirźnyzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptembeľ 1-tő1 1 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

d./ a Napsugár Napkĺizi otthonos óvoda 72100-09 cím cím bevételi ťlnansziroztsi
működési bevételen beltil az irényitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetésĺ
szám|án tĺjľténő jővźĺírása _ kĺitelező feladat _ előiranyzatźtt 246,0 e Ft-tal' a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeres személyi juttatás előirźnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirányzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájźtruIási adó elóirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi eloirźnyzatan beltil az SZIA
e|őirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

1,46



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013, augusztus 3 1.

e./ a Koszoru Napközi otthonos óvoda 72I0O-I3 cím cím bevételi ťlnanszírozási
mfüĺjdési bevételen belu| az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án tĺjrténő iőváíľása - kötelező feladat - előiľányzatát 246,0 e Ft-tal' a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|óirtnyzatát I7|,0 e Ft-tal, a
cafeteria előírányzatát 2I,5 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|oirźnyzatan belül az SZJA
elóirźnyzatát4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptembeľ 1-től0,5 fo álláshely-bővítés címén'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 l.

f.l a Hétszínvkág Napközi otthonos óvoda 72100-|2 cím cím bevételi ťlnanszítozźsi
működési bevételen belül az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szttm|án tĺjľténő jóváírása - kötelező feladat - előiľanyzattń 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előírányzatźú 17I,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|őirźnyzatát 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|őirányzatan belül az SZJA
e|óirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fo álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

g.l a Tźrti-ka Napkĺĺzi otthonos óvoda 72I00-O4 cím bevételi finanszíľozási műkĺjdési
bevételen beltil az íráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás f,rzetési szźmlźn
töľténő jőváírása - kötelező feladat _ előiranyzatźú. |23,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás elófuźnyzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteńa
e|óirźnyzatát I1,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljáru|ási adó
e|őirányzatát 25,0 e Ft-tal a dologi e|ókényzatan beltil az SZJA előirźnyzatát 2,0 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptember |-tő| 0,25 fő álláshely-elvonás címén.

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. augusztus 3 1.

h.i a Pitypang Napkdzi otthonos óvoda 72I0O-15 cím cím bevételi finanszírozási
miiködési bevételen belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított tźtmogatźs ťlzetésí
szélmlźn töľténő jőváitása - kötelező feladat _ e|oirtnyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteľia e|őirźlĺyzatźłt 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzajźru|ási adó e|őirtnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatĺán belül az SZJA
e|őitnyzatát4,0 e Ft-tal megemeli 20|3. szeptember l-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. auguszťus 3 1.
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7.

í.l a Sziváĺvány Napközi otthonos ovoda 72I00-I1 cím bevételi ťlnanszirozási mrĺködési
bevételen be|ul az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán
történo jőváírása - kötelező feladat - előiranyzatát 610,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás eloirányzatát 427,0 e Ft-tal, a cafeteria
e|őirtnyzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|őitźnyzatát 125,0 e Ft-tal a dologi elóirźtnyzatán belül az SZl A e|őirányzatát 10,0 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptember I-tó| I,25 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. augusztus 31.

j.l a Sztnszorszép Napk<1zi otthonos óvoda 72100Ą0 cím bevételi ťlnanszirozási
mfüödési bevételen be|ul, az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számltn tĺirténő jővźtírása _ kötelező fęladat - e|őirányzatźtt. If3,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 85,0 e Ft-ta|, a
cafeteria e|oirtnyzatźt l1,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺárulékok és szociális
hozztĄáru|ási adó e|ohźnyzatźLt 25,0 e Ft-tal a dologi eloirtnyzatán beltil az SZJA
e|óirźtnyzatát 2,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember I-tőI 0,25 fo álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

k./ a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72IOO-07 a cim bevételi ťlĺanszirozási
mrĺkodési bevételen belül az irźnyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźn történő jőváírása _ kötelező feladat - előiľányzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belĹil a tenđszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 342,0 e Ft-tal, a
cafeteľia e|őirtnyzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó eloirźnyzatát 99,0 e Ft-tal a dologi e|őirányzatan belül az SZIA
előirányzatźú 8,0 e Ft-tal cscjkkenti 2013. szeptember l-től 1 fő álláshely-elvonás
költségvetési fedezete címén.

Felelős: polgáľmester
Hattníđő f013. augusztus 3 1.

|.l aKatica Bölcsőde és Napkozi otthonos óvoda 72100-16 cím bevételífinanszítozási
múködési bevételen belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jőváirása _ kötelező feladat _ előiranyzatát 739,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi jutt.atás, ezen beltil a ľendszeľes személyi juttatás előírtnyzatát 513,0 eFt-tal, a
cafetęria előiränyzatát 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájtra|źlsi adó előirźtnyzatát 149,2 e Ft-tal a dologi előirźnyzatan belül az SZJA
e|őirányzattLt 1'2,3 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember l-től 1,5 fő álláshely-elvonás címén.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđó: 2013. augusztus 3 1.

felkéri a polgármesteľt, hogy az ĺjnkormźnyzat költségvetésérőI szóIó ľendelet következő
módosításánál, valamint 2014. évtől évente a költségvetés tervezésénél a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.



Felelős: polgármester
Határidő költségvetéséről szóló rendelet k<jvetkező módosítása, legkésőbb 2013.
december 3 1 ., valami ĺt a 20 1 4. évtő| a kĺiltségvetés elfo gadása

8. felkéri a polgármestert' hogy a hatźrozat 2. pontja szerinti álláscsĺjkkentésekből adódó
esetleges felmentések, végkielégítések összegét a kclltségvetési fędezet bińosítása miatt
teriessze be a Képviselő-testtĺletf0I3. szeptember első rendes iiléséľe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 201'3. szeptember 30.

7 . Egyéb előteľjesztések

Napiľend 711.pontja
Beszámoló a Képviselő.testület bizottságai 2012. november I. _ 2013.
április 30. kiiziitt átruhánott hatásktirben hozott dtintéseinek
végrehajtásáról
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előteľjesztés, amelyet a bizottságok megtĺírgyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az e|oterjesztés ttľgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a
napirend vitáját|eztĄaés a következőbatfuozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. szźtmll' mellékletét képezó
Vráĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őterjesztés 2. száĺnu mellékletét
képező Humánszo|gźĺ|tatási Bizottság 2012. november 1. _2013. április 30. kozĺitt, átnlhźnott
hatáskörbęn hozott döntéseinek végľehajtásárő| szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2013.július 1 7.

Dľ. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül a
hatźr o zatot el fo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ szoľoBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
310t2013. (VII.17.) O TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesĺés 1. számű' mellékletét képező
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|óterjesztés 2. szźlĺrru mellékletét
képezo Humánszolgáltatási Bizottság 2012, november 1. -2013. április 30. kĺlzött, átruhźnott.
hatásk<jľben hozott dcjntéseinek végrehajtásárő| szőIőbeszźlmolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 17.

Napirend 7ĺ2.pontja
Javaslat a2013. évi kiizbeszerzési teľv aktua|uá|ására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis M:áLté
Írásbeli előteľjesztés, amelyet a bizottság meg!árgya|ta' A napirend vitájat megnyitja.
Megállapítja, hogy az e|őterjesńés tárgyában kérđés, hozzászólás nem érkezett, ezért a
napirend vitaját|ezáĺja és a kĺjvetkezőhatźtrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. jóvahagyja az előterjesaés mellékletétképező 2013' évi közbeszerzési teľv módosítását és
felkéľi a polgármestert annak aláftásźra.

Felelős: polgĺírmesteľ

Határidő: z0I3.július 17.

2. felkéti a jegyzőt, hogy gondoskodjon aZ 1. pont szeńnti terv honlapon történő
megjelentetéséről.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2013.július 18.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatźrozatot 16 igen' 0 nem szavazaÍta|,tartőzkodás
nélkiil elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATARo Z ATH)Z AT ALH]Z EGYSZERŰ SZóTOBB sÉc szÜr s Écps
HATÁROZAT:
31|ĺ20t3. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. jováhagyja az e|őterjesztés mellék|etétképező 2013. évi kcizbeszerzési terv módosítását és

felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ

Hataľídő: 20lr3. iúlius 17.
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Z.fe|kérí a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti terv honlapon torténő
megjelentetésérő1.

Felelős: jegyző
Határidő: f0I3. iúlius 18.

Napiľend 7/3. pontja
Javaslat az ARoP.3.A.f-20Í3 kódszámú pá|yázaton valĺi részvételre
(íľásbeli előteľj eszté s, p orĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Ndáté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem tárgyalt. A napirend vitáiát megnyitja.
Megállapítja' hogy az előterjesńés tźttgyában kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a
napiľend vitáját|ezźĺja és a kĺjvetkező hatttrozati javaslatot bocsátja szavaztsra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ugynökség á|tal kiírt Államľeform opeľatív pľogram keretében megvalósuló
,,Szervezetfejlesztés a Kĺizép-magyarorczági régióban lévő ĺjnkormźnyzatok számára,,
címtĺ ARoP-3.A.2-2013 kódszámu páIyázati konstrukcióra l.rlrténő pźiyázat benyújtását
jőváhagyja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3.július 17.

2. ťelkéri a polgáľmestert a pá|yźzati dokumentáció osszęál|ítására, a|áitásáta és benyújtásĺára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

3. felkéri a po|gármestert, hogy a páIyázat nyeľtessége esetén a támogatási szeruődést
j őv źthagy źls célj ából terj e ssze a Képvi selő-te stĹilęt elé.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő : páIy tzat e|bfuźlását k<jvető első képviselő-testületi ĺilés

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatia|,1artőzkodás
nélktil elfosadta.
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ĺZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
312t20r3. (VrI.17.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormanyzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség á|ta| kiírt Áilamĺeform operatív pľogram keretében megvalósuló
,,Szervezetfejlesztés a Kozép-magyarorczttgi régióban lévő önkormányzatok számáta,,
című AROP-3.A.2-2013 kódszámtĺ pá|yźzati konstrukcióra történő pá|yázat benyújtását
jővehagyja.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július 17.

2. felkéri a polgármestert a páIyázati dokumentáció tjsszeál|ításfua, a|áításźna és benyújtásara.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2013 .j úlius 1 7.

3. felkéri a po|gármestert, hogy a ptt|yázat nyertessége esetén a támogatźlsi szerződést
j óvahagyás célj ábó l terj e ssze a Képvi selő -testtilet elé.

Felelős: polgármester
Hattriđo: pźlly azat elbírálását kövętő első képviselő-testületi iilés

Napiľend 1l4. pontja
Java s l a t p o sztu m u s z D íszp o|gáti Cím a do m ányo zás ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis llłĺáté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áúé
Az ügyrendi hatáĺozat értelmében a tźtjékoztatók előtt tfugya|ja a Képviselő-testiilet az I/4.
napirendet. Az irásbeli előterjesztést bizottság nem taľgya|ta. Konudomásĺl tény, hogy a

Díszpolgari Címekről év elején dönt a Képviselő-testiilet, és azokat maľciusban József napon
aďjzlk źt az éintetteknek kozponti iinnepség keretében. Sajnálatos köztudomású tény az ís,
hogy Józsefuaľos. első szabađon vá|asńott polgármestere Koppány Zo|tźn nemľégiben
elhuný. ot az onkormanyzat saját halottjĺának tekintette, temetéséről a család kéľéseit
teljesítve, méltóképpen gondoskodtak. Arra tesz javaslatot, hogy Kopptny Zo|tźnt, aki a
demokĺatikus átalakítást polgármesterként vezényelte. Ugy gondolja múlhatatlan érdemeket
szerzett Józsefuaľos életében abban a nem teljes ciklust felĺjlelő, de mégis csak éveken áttar:tő

áIdozatos munkában. Éppen ezért javasolja őt poszhJmusz DiszpoIgári Cím kitiintetésre.
Tisztelettel és nagy megbecsüléssel köszönti Koppany Kocsis Gyoľgyit, aki néhai
polgármester felesége volt. Megkérdezi, kíván-e néhĺĺny szőt a napirend kapcsán mondani?
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Ha nem, abban az esetben megnyitja a napirend vitáját.Ilyen nincs, ezért a napirend vitáját
|ezárja, és szavazźsra bocsátja a következóhatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) A 2014. évi posztumusz Díszpolgźti Címet Koppány Zo|támak, Józsefuáros első
po l gárme sterének adomány o zza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

2) felkéľi a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetés tervezésekor ahatározat 1. pontjában
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0I3. november 30.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazattal, lartőzkodás
nélkiil elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHIZ MrNŐ S ÍTETT SZóTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
3|3t2013. (uI.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) A 2014. évi posztumusz Díszpolgári Címet Koppany Zo|tánnak, Józsefuaľos első
p o l gárme steľének adomány ozza.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l3.jú1ius 1 7.

2) felkéľi a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetés tervezésekor ahatározat 1. pontjában
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlridó : 20 13 . novembeľ 3 0.
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Tájékoztatők

I Tájékoztatő a határidőben el nem készült előteľjesztések jegyzékér(ĺ|
(írásb e l i táj ékoztatő)
Előterjesĺő: fumán Edina _ jegyző

Dr. Kocsis lĺáLté
Írásbeli tájékoztatő' a napirenđ vitájat megnyitja. Kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a
nap irend v itáj źú |ezárj a.

2. Polgármesteri tájékoztatő a |ejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, 

^z 
e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a

j elentősebb eseményekről és az önko rmányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegĺĺ lekłitéséľől
( írásbe 1 i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l4źLté _ polgármester

Dľ. Kocsis ľ ĺáúé
Írásbeli tájékoztatő' a napirenđ vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIáS nem étkezett, ezért a
napirend v itáj át lezárj a'

3. Tájékoztatás a Magyaľ Áilam áita| tiiľténő adósságátvállalássa|
kapcsolatos intézkedésekľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4źLté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli tájékońatő' a napirendvitáját megnyitja. Kéľdés, hozztĺsző|ás nem érkezett, ezért a
nap i rend v itaj át lezár j a.

4. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátásáľa létrehozott tanácsadĺi
testiilet létrehozásáľĺól
(írásb e l i téi1 éko ńatő)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M.áLté

Írásbeli tájékońatő' a napirendvitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a
nap irend v itáj át lezárj a.
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Képviselői kérdések:

Vtiriis Tamás
Kcjszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A múltkoľi bizottsági ülésen az elIenzék részétől,
kültjnösen Szili képviselő ur részérő| _ sajnálom is, hogy nincs itt _ felmerült néhany kĺitika a
IakáspáIyźzatta| kapcsolatban. Egy hĺárom gyeľmekét egyedtil nevelő, egyébként négy
gyerekes, édesapa, a mellettem ülő Kaiseľ Képviselő Ur is indult a pá|yźzaton, és azon nyert
is. Aki ismeľte azesetet, és alapvetően ismerte a szocialistapártkÍitikáit, aztuđta, és tisztában
volt azza|, hogy ez a ttlmađás nyilvánvalóan politikai célokat szo|gáI. Ennek semmi köze
nincsen se morális, se etikai megfontolásokhoz. Pusztán arról van szó, hogy találnak egy
tigyet a szocialisták, ami igazábőI nem is ügy, teljesen ttanszparens' egy pźllyźnaton induló,
rászoruló emberről szőI, aki egy olyan páIyázaton nyert, amelynek a feltételeit _ tĺjbbek kozött
a szocialistak is - megszavańák. Gyakoľlatilag uttna kita|á|ták, hogy még sem jó, meg ők
nem vették észre, hogy nincs kizárva ebből az, aki mondjuk fideszes. Most mar tudjuk' eddig
nyilvan sejtetťĺ'ik, de most mar papírunk van anő|, hogy ez egy politikai tźmadás volt. Volt
egy eset, nem is olyan régen, az oĺok képviselőtarsa, aki sajnos nincs itt, lakással
kapcsolatos, és a Kaisęr Képviselő Urtól egészen eltéľő e|őnyszerzésről szól. Arról szól, hogy
volt egy személy, aki 95-ben megvásarolt egy lakást aJőzsef-tárosi onkormtnyzattőI, teljesen
a rendeletek szellemében, de azért a hétszáznyolcvan valzihany ezeľ forintos érték helyett
115.000.- Ft-ért jutott hozzá a\lhoz az ingatlanhoz, Utźna azt tulajdonba vette, és ań.

hasznáIta. Majđ 8 éwel később,2003-ban, akkor már a férje a szocialista pźlrttaga volt, és

2003-ban mát a szocialistiík többségben voltak a lőzsefváros Képviselő-testÍiletében, az a
szerencse érte eń. a személyt, hogy egyńszro|, hogy 2001-ben meghtnasodotÍ, pont az
említett, akkor mźr a szocialista pźlĺttagsa volt a ferje, ha jól tudom, és olyan piaci csoda
tortént, hogy valaki pont, a Rév8 Zrt, egyébként pont az o ingat|anát, ttibb mint 5 millió
forintért megvásĺíro|ta. Ez egy nagyon jő uzlet volt, és biztos nagyon siirgős volt a Rév8 Zrt
számtra, hogy pont azt a|akást megvegye. Azon kívĹil nyilvźnva|őarl, ńgőta źru|hatta, és az
onkoľmanyzat va|arĺli csoda folytán a legiobb aján|atta| is élhętętt, hiszen ő el kívánta adni
e|ęve az a lakást. Tehát ÍIem az volt a szźnđéka, hogy pont érkezett egy ajźnlat az égbő|, és az
onkoľmányzat egyszer csak jelentkezet az Expressz hirdetésľe vagy valamire, hogy ő an. a
lakást meg szeretné vásaľolni. Nagy szfüsége volt rá az onkoľmźnyzatnak arra a lakásra,
vagy a Rév8 Zľt-nek, cseľelakás volt az éppeĺ akkor futó Futó utcai felújítás kapcsán lett
elcserélve. odaköltĺizött később egy család, és olyan stratégiai fontosságú volt a lakás, hogy 4
év múlva túl is adott rujta Jőzsefslźtos onkormźnyzata 900.000.- Ft értékben. Tehát ez
mondhatjuk, hogy a mindenkori vevőknek azért, ań' ke||, hogy mondjam' nagyon jó Íizlet
volt. Volt egy vesztese ęnnek az egésznek, az a Jőzsefvárosi Önkormĺĺnyzat' és az ađőťĺzetok.
De ez lényegtelen azugy szempontjából, legalább is szocialista szemmel, hiszen nem fideszes
embeľľől van szó. Van egy nagy kĹilönbség a két tigy köz<jtt. Ha mar itt eľkĺĺlcsi és etikai
megfontolásoktól vezéreIve támađunk teljesen tľanszparens történeteket, hogy az em|ített
úriember, szocialista politikus, később képviselő, abból a pénzbőI, amelyet az
onkormanyzattő| 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
az ínfláciő magasabb volt, akkoľ is nagy teljesítmény, biztos, hogy jó i:zLetí érzéke van. Utána
ő vásaĺolhatott magźnak egy sajet tulájdonú lakást. Na ez az, amit Kaiser Képviselő Ú. nem
fog megtenni, ugyanis ahatźtrozott időre szóló jogviszonyávaI még2 miIIíő foľintot be kell
fektetnie ebbe az ingatlanba, és egyáltalán nem garurltált,hogy ez az ingatLanbárm1kot az ő
tulajdonába keľül. Egy valamibe biĺos lehetek, hogy olyan feltételekkel, amelyekkel 1995-

ben a tutajdonába keľült az em|ített hölgynek, olyan feltételekkel biztosan nem fog ta|á|kozni.
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Egy valami biztos, hogy rá pát évre az onkormtnyzat nem fogja kitalálni, hogy mégis
szüksége van arTa, ugyan arra az ingatlanĺa, és annak az öNenszeresét ki fogja ťlzetnl az
említett lakáséľt. Teľmészetesen én nem állítom, hogy ĺigyben bármilyen btintetőjogi
ľelevancia lenne, hiszen nem tudok ilyen eseményről. Egy valami biĺos. Ha van, akkoľ majd
természetesen megtesszfü a sziikséges lépéseket. Nem záľom ki' de eztbińosan nem tudom
állítani. Egy valami azonban biztos, politikai szempontbőL ez az ugy nem hogy sokkal
súlyosabb, hanem valóban súlyos. Nem egy egyszeru, mindenki által tudott, a szocialista pĺíľt
á|ta| a feltételeket ismcrĺ.,és taĺlrogaĺ.ĺ.lĺ.ĺ. I:akźsp,áIyázaĹľóI szrjl, lranerrr tulajdolrszeľzésľől és

milliólaól. A Képviselő Ur most mar, v.agy az említett személy, akiľől szó volt, mindenki
sztlmáĺa kiderült, hogy Szili Képviselő Ur volt az. Gondolom, hogy magára is ismert volna,
ha itt ülne. Ezért is sajnáIom, hogy nincsen itt. Amikor ő rendkívül magas eľkölcsi
piedesztaróI támađja ezeket az eseményeket, mind eközben ott van a háttérben, hogy egy
ilyen iigy kapcsán bizony érintett volt önkormźnyzati szempontból lakásügyben, és nem
pá|yźzati úton, és nem lakáshasznáIati céllal, hanem alapvetően ő 

"gy 
nagyon nagyon jól' és

nem állítom, hogy feltétleniil egyedtil, de nagyon jól jött ki ebből a töľténetbóI. Az
onkormanyzat szegróI végről adott, neki 8 év leforgása aIatt 8 mitlió foľintot. Én an'
gondolom, hogy ha Szili Képviselő Uľ ingatlanpiaci tanácsokkal foglalkozna, al<kor biztosan
nagy kereslet lerrne a szo|gá|tatásai iránt. Viszont, hogyha más kitikai megjegyzéseket
tźlmaszt transzpaľens dolgokkal szemben, éĺ aü. gondolom, hogy az elott érdemes lenne, ha
végig gondolná, hogy mi töľtént a múltban. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Valahová el kell helyezni a kérdések rendszeľébe ezt a dolgot, otthangzoľt el. Én annyi
pontosító kérdést feltennék, nyilván azon tu|, hogy ismertem az ügyet, és ezért mondtam a

Képviselő Úrnak a múltkori testületi ülésen, hogy kütön<jsen visszás, hogy pont ő teszi szővá,
akinek a felesége 115.000.- Ft-ért megvesz egy lakást az onkormtnyzattő|, és ugyanaz az
onkoľmanyzat 5,2 millió foľintért visszavásaro|ja ezt a lakást néhíny éwel később. Itt
jegyzem meg, amit Képviselő Úr kihagyott, de lehet, hogy nem figyelmet, hogy az a cég
vásarolta vissza, ahol Szili Képviselő Ur dolgozott abban azídőben, hogy még szebb legyen
ez az egész. Erről ľemélem, egy hosszú b|ogbjegyzés sziiletik majd a részéro|, szívesen
elolvasnĺĺm. Erre utaltam a múltkor, hogy sokkal szeľęncsésebbnek tartanám, ha olyan embeľ
emelné fel a szavát egy ingatlan ügyben, aki nem volt koľábban érintettje ugyan ilyen, nem is
ugyan ilyennek. Itt kérek elnézést Kaiser Képviselő Urtól. Két ügyben az az őnźsi külĺĺnbség,
hogy Kaiser Képviselő Úr nemhogy nem veheti meg 115.000.- Ft-ért a lakást, és nem fogJagz
onkormanyzat ugyan úgy tőle ötvenszeres áron visszavásĺíľolni, hanem ľá is kell költenie. Es
ami egy óriási külĺinbség, ami végképpen felháborít, hogy ęz az eljáľás egy tisztességes,
interneten kozvetitetĹ' báÍki számára követhető, nyílt tilésen zajlő, ttanszparens, korľek:t,

egyenes eljáľás volt. Kaiser Képviselő Ur nem a saĺneszźú küldte be, nem álnéven, nem
valami ismerősét pźiyáztatta meg, ennek is volt gyakoľlata régen, szeľetnék emlékeztetni
mindenkit. Nehéz képviselői lakásokat ta|á|ni, mert á|ta|źhan stľómanok voltak jelen. Kaiser
Képviselő Úľ saját nevével, nyílt ülésen, koľrekt móđon vá||alta a valós é|ethelyzetére
vonatkozóan jogos pá|yazási igényét. Ezt meg kikezdte egy olyan ember, akinek nagyon-
nagyon mélyen kellene hallgatnia ebben az ügyben. Itt jegyzem męg' a bĺintetőjogi
ręlevanciĺĺnáI azért ráńaĺrĺ a fejem, mert 2003-as ügyek, és ez nagy szerencséjtik az akkori
szerencselovagoknak, ľendre elévültnek tekintenđő 20l3-barl. Tehát van, de nincs. Ha pát
éwel koľábban lennénk, én biztos, hogy az éIére állnék annak a dolognak, hogy itt
hiĺtlenkezelés tcirtént. Különos tekintettel arca, hogy nem tudom, hogy egy Víg utcai lakás
2003-ban ért-e 5,2 millió forintot? De ębbę mar bele se bonyolódjunk' hogy mennyire |etl. ez
fę|i|áĺazva. A pontosító kérđésem affa irányulna' meľt ügyrendileg el kellene he|yezru a
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Testületi tilésbe ęń. a fęIvetés. Az jó, hogy itt megállapítunk tényeket. A Képviselő Úľ
feleségétől, miután visszavásáľolta a RévS Zrt magas áron ezt a lakást, azutźtn saját
ingatlantulajdonba kcjltoztek-e? Legyen egy vá|asz lehetősége ennek a dolognak. Vagy ismét
esetleg egy önkormźnyzati kĺjľ következetĺ? Nem fudom rá a válrasń.' tényleg. Képviselő Ur,
segítsen nektink ebben!

Vöľtis Tamás
Szerintem az ugy szempontjábóI az úgy täir _ úgy fudom, hogy az SZMSZ most máľ ad
lehetőséget ar.ra, hogy képviselőkhöz is intézztink kérdéseket. Nem. Akkor Polgármester
Urhoz fogok fordulni, hogy legyen olyan kedves, és próbálja meg tolmácsolni későbbi
időpontban, vagy nézzen utána, hogy ez a gyakorlat, illetve ez aZ ügy valóban eléviilt-e,
mennyire volt źita|źnos? Amennyiben lehetséges, nézzuk meg, hogy ennek az ügynek, még
adott esetben lehetnek-e folytatásai, és adott esetben van-e még olyan ügy' ami nem évült el,
és valóban van büntetőjogi relevanciája jelen pillanatban.

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Igy mar értem, így mar értelmezhető a képviselői kérdés. Komássy Ákos tigyrendben és
rendesen is kéľt szot. Az ügyľend azmindig elsőbbséget éWez. Paľancsoljon, Képviselő Ur!

Komássy Ákos
Köszĺinöm szépen. Csak azt akartarn jeIezni Polgĺĺľmester Ur, hogy mi ennek a jogi|ag
teljesen megfelelő elhelyezése, de miután távollevő képviselő-társamat, aki egyébként _
nincsenek frakcióink, de ha lennének, velem egy frakcióban ülne _ &te egy megtámadtatás.
Én szeľetnék valamelyest a kéľdésre reagá|ni,ha erre van jogom.

f)ľ. Kocsis Nĺ.áté
Semmilyen joga nincs rá, đe adunk szót ebben a kéľdésben. Kíváncsian várjuk, hogy mi az
áJláspontjuk ebben az ugyben. Az, hogy nincs jelen, azt nem hiszem, hogy Vclrös Képviselő
Ur nyakába kellene varrni eń. a fe|e|ősséget. A meghívót megkapta. Halkan jegyzem meg,
hogy az interneten nyomon követheti, bárhol is jáľ a világban, hogy mi itt most miről
beszélünk. Egyebekben, pedig, természetesen' nem a jog okán, aszerint most nem adnék szót,
azi||emokan oné a szó Képviselő Úr.

Komássy Ákos
K<jszönöm szépen. Előszöľ is nem fudok a Vörĺjs Képviselő Ur á|ta| részben leíľt, ľészben
sejtetett visszaélésľől semmi, és azza| kapcsolatban semmit. Az a k&ésem, hogy a Ptév8 Zrt,
aminek régen SzLIi Balázs képviselőtáľsunk munkatársa volt, ha bĺíľmilyen szintls, tetten
érhető jogszenĺtlenségről tud, akkoľ eľről, legyen szíves' tájékoztasson minket. Gondolom,
hogy tudnak róla, ha az ó részvéteIĺikkel, bevonásukkal történt bármi ilyesmi. Úgy tudom,
hogy egy jogkövető hátt&intézménye az onkormlínyzatnak, tehát gondolom a megfelelő
lépéseket is megtették, ha egy ilyen töľtént. Egyébként alapvetően inkoľrektnek taľtom, hogy
Szili Balázs képviselőtiĺrsam előre bejelentett távolléte nęm zavarta őket minimálisan sem,
hogy egy személyeskeđő, személyre vonatkozó kérdésnek á|cźnott váđat ismertessenek.
Természetesen, joguk van hozzźt, vagy joga van képviselő-tĺĺrsamnak hozzá. Mellesleg,
je|zem, ettől teljesen függetleniil, azért aÁ. céIszeru rogzíteru a hivatkozási a|appal
kapcsolatban, hogy az egész váIasztási ciklusban egyetlen egy képviselőnek juttatott az
onkoľmanyzat ĺinkormányzati bérlakást, és mindezt úgy tette, hogy név szerint a képviselők a
pá|yázat kiírásában nem keľültek megnevezésre, és ezzel kapcsolatban emelt szót, moľális
kifogásokat SzLIi Ba|ázs képviselőtáľsam. En azt gondolom, hogy erľől bőven és hosszasan
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lehetne eszmét cserélni. Természetesen személy szerint Kaiser Urtól nem sajnáljuk, és jó
családapaságot kívánunk neki. Ettől fuggetlenül a konkľét bérlakásjuttatás kérdésében a
kľitikahoz _ ań. gondolom mindenkinek, még azo|<rlak a képviselőknek is joga van _ akik
ađott esetben az ennek kapcsán meghozott döntéseket megszavazták, azol<ka| egyet értettek.

Köszönöm szépen. A másik kéľdésem azettő| fi.iggetlen. Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis M:áté
Három dologra, hagy reagá\ak. Ezt máľ múltkoľ is elmondtam 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 tigyletei voltak ezek, hanem mindig a
helyi politikusoké. Mindig. Az egy egyszeru és kényelmes hivatkozási alap volt, hogy ha
bármi van, akkoľ meg kell kérđezni a cégvezetőt, majd úgyis ő ír a|á. Nem egy kényelmes
szerep. oszinte megbecsülésem azoknak, akik vállaltĺĺk ezt, mert a mindenkori a piszkos kis
ügyeit bevarrta a mindenkori cégvezetők és céga|kalmazottak nyakába' Ez a nagy magyat
igazság. Szerintem hagyjuk ezt a vizsgálódjon a Rév maga körül, nem a politikusok
vizsgálódjanak maguk Ęörül, meg nézzenek egy kicsit magukba, és döntsék el, moľális
alapon, Szili Képviselő Ur is el tudja, ha nincs is itt, hogy melyik a moľálisan védhetőbb, a
stľómanokka| źlwett lakásokat visszavásároltatni ugyan.azzal az önkormtnyzatta| ötvenszeres
áron, vagy pedig egy pá|ytnaton jogosan elindulni. En tisztában voltam vele, és akkoľ is
elmonđtam onciknek, hogy a kampányig ezze| fognak ''rhoadshoo,,-zni, 

hogy Kaiser
Képviselő Úr 3 gyereket nevel 30 m2-en, és a távollétében gunyrajzokat és mindenféléket
terjesztenek róla onök is a felületeiken, ffi98 gúnyolódnak az é|etheIyzetén. Én ezt pont
annyira ízléstelennek tartom, mint ahogy on taľtja azt, hogy egy képviselőnek, akinek itt
lenne a helye, teljesen mindegy, hogy mit jelentett be, és hova, itt a helye, ezértkapja a
fizetését. Baľomira nem érdekel, hogy ő mikor jelentette be a távollétét, ęz a. munkája.
Egyébként, pedig azt gondolom, hogy most aktuális , hogy nyáľ előtt a Képviselő Umak ań. a

kérdését tisztźnni, hogy ki emelheti fęl morális alapon, morális alapon _ on mondta ki a szót

- egy nyílt, korrekt, tisztességes pályázat e|Ien. Szeľintem ő, nem. Nem taľtom magunkat
egyébként tisztességtelennek abban a kéľdésben, hogy a távo|Iétében mondjuk, kénýelenek
vagyunk elmondani. Ha soha tĺjbbet nem jön testületi ülésre, akkor soha többet nem
beszélhętĺink az ő viselt ügyeiről, vagy, hogy lesz? Ez nem így mĺĺködik. A lényeg az,hogy
én azért örĺilök, hogy a Képviselő Ur felhozta eń. atémát. mert ilyen mementóként szánjuk,
hogy azok az emberek, akik részt vettek ennek a kertiletnek a lepusztitásttbarl - itt gyakľan
szoktam hangsúlyozni, hogy pártállástól fiiggetlenü| - azok jő lenne, ha egy kicsit
visszafognák magukat a következő időszakĺa. onnek az a nagy szerencséje, hogy nem
tartozik közéjük, ez javźra legyen mondva, ebből még komoly tőkét kovácsolhat, de aki ľégen
tésztvet|ebben az egészben' aZ, szerintem, nagyon mélyen hallgasson. ortiljön, hogy eltelt az
a 6-8-10 év, amit elévülésnek neveznek a bÍintetőjogban. Ez a rövid véleményem. Vegyük
úgy, hogy szóbeli kérdésre, szóbeli vá|aszt adtam, és akkor nem kell 15 napon belül írásban a
Képviselő Uľaknak semmit megküldenem. Ez az á|Iáspontom) ez az a htrom dolog, amit
fontosnak taľtok. Dr. Révész Mźlrtaképviselő asszony. Bízom benne, hogy egy más témában.

Parancsoljon.

Dľ. Révész Márta
Kĺjszönöm szépen, akkor szót fogadok. Azza| kezđem, hogy locsolás. Azt szeretném
megkérdezni, hogy most mar tudjuk, hogy a IvsZ az, aki a kĺjzteľĹileteket locsolja. Ań.
szeľetném kérdezni, hogy hány ember foglalkozik, és egy-egy területet milyen gyakorisággal,
mertazt lehet látni, hogy a Teleki tértől kezđve' a terek jő része kiégeťt fiĺ. A kaszálással is
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probléma van. Azt Szeretném kérďezni,hogy eztkívégzi, milyen gyakoľisággal, és mire lehet
szárnítari még a ny ár fo|y amtn?
Sajnos nem tudom megállni, szeretném kérdezli, nem azért, mert másľa akarom a felelősséget
źiháritani, đe azért szeľetnék pontos információkkal rendelkezni. Azt szerctném megkérdezni,
megtudhatő-e az eladótól, hogy foľdulhatott e|ő az, hogy '95-ben eń. az ontĺk źital jeIzett

lakást 750.000.- Ft helyet 1 15.000.- Ft-ért vette meg az illeto h<ilgy? Mi ennek az oka? Ha itt
visszaélés van, akkor azt sem ártana tudni, hogy itt milyen visszaélés történt. A másik is
érdekelne. Az én intbrmációim szerint a Rév8 ,Ĺrt-né| az volt a gyakorlat, hogy csak akkoľ
vesznek meg lakást, ha valakit abba odaköltöztettek. Tehát valaki már azt mondta, hogy ő

neki arra a lakásra sziiksége van' vagy ań. e|fogadja. Tĺjbb lakást ajánlottak fel, és abból
valamelyiket, tehát, ha eń, a ktjtelezettséget, vagy eń. az e|oir:t elvet is megszeg!ék, és az
akkoľi áral<hoz viszonyítva a magasabb aron vették, ezéft aĺĺőI is szeretném, ha konkĺét
információval rendelkezhętnék én is. Elfogadhatatlan, amit itt most így a V<jrĺjs Képviselő Uľ
elmondott, ez így elfogadhatatlan' ha ez így ttiľtént.

I)ľ. Kocsis Máté
Szerintem abban semmi, önmagában semmi kivetni való nincs, hogy '95-ben valaki egy helyi
rendeletnek megfelelően megvett egy önkoľmtnyzat bérlakást. Szerintem ez tömeges volt
akkoriban. A probléma nem ott van, hanem ott van, hogy néhany éwel később vgyan az az
önkormányzat az ar ĺjtvenszeresééľt, vagy hatvanszoľosáért visszavásarolja, odaadja azt a
pénzt, és egy olyan embernek, aki akkor egyébként, annak a feleségének' aki akkor a Rév8-
ná| đo|gozđtt. ,tprouléma nem az e|ađásni|van '95-ben, hanem a visszavásar\ásná|. És hogy
valakinek pont az a lakás kellett, amelyikben a Szili hźĺzaspźr é|te a mindennapj ait, és ezért
vette meg a Rév, eZ meg inkább a mesekonyveknek a részét képezheti. Ez 18 éwel ezę|őtt

történt, és meggyőzóđésem, hogy nem Szili-Daľók Ildikó lakás, bérlakás vásźr|ásźnál van a
kis kutya elásva. Nem az alapügy a probléma. Az akkoľiban egy teljesen normális eljáľási
rend volt, kerĹileti egykori tanácsi lakásbérlők megvették a lakásaikat. ott nem töľtént

szerintem pľobléma. Komássy Akos Képviselő Uľ.

Komássy Ákos
Kösztjnöm szépen Polgáľmester Ur! Még annyit hagy tegyek egyéľtelmiĺen' hogy
meggyőzőďésem, hogy Szili Ba|ázs semmifele törvónytelenséget a munkájában nem követett
el, amiről nem tájékońatott, vagy nem tźljékońatott volna korábban. Ha bĺáľmi ilyesmit
észlelnek' akkor legyenek szívesek, tegyenek feljelentést, vagy gondoskodjanak arról, hogy
aki ebben illetékes feljelentést tegyen. Biztos vagyok benne, hogy képviselőtarsam nem
hallgat el előlünk ilyesmit. Abban is biĺos vagyok, hogy nem kovetett el semmilyen
törvénysértést.
A kéľdésem, amiért szót kéľtem ) az az) hogy mikor nyitnak az egyébként rendeltetésszeriĺen
nyitva tartandó nyilvános W.C-k Józsefuarosban? Ha konkľéfumokat kéľ, akkor gondolok a

Mátyás téri nyilvános W.C-ľe, gondolok a Magdolna negyedben mfüödő, vagy elméletileg
mfüödni hivatott két sportuđvaľ nyilvános W.C-jéľe, amelyek szintén hivatottak mfüödni?
Tudom, hogy ez egy apróság, de úgy gondolom, hogy mindannyiunkat, akit itt élünk zavat,
hogy a keľĹiletben sokan nem a W.C-n intézik az ezze| kapcsolatos dolgaikat. Ilyen
szempontból, szerintem, javítanáahe|yzetet, ha megnyílnanak ezek a nyilvános W.C-k. Erről
már sokszor volt szó, mikor nyílnak meg azok, amiknek az|enne a rendeltetésĺik, hogy nyitva
legyenek. Köszönĺim.
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Dľ. Kocsis Máté
A kéľdésére íľásban, 15 napon belül válaszolunk. Révész Képviselo Asszonynak volt még a
locsolásra vonatkozó kérdése, amit olyan elegánsan átugĺottunk' pedig nem áIIt

szandékunkban. Erre fudunk most gyorsan szóban válaszolni Acs lgazgató Ur? Vagy 15

napon belül írásban? Akkor tegye meg, hogy részletesen írásban \eírja a Képviselő
Asszonynak a feltett kéľdésére avá|aszt.
Megađja a szőt Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
A Ttĺri István Kutató és Képző Intézet igazgatő asszonya je\eńe dr. Tóthné Sléger Maľia
je|eńe tegnap, hogy szeretne részt venni a Helyi Esélyegyenlőségi Program napirendi pont
taľgyalásakor, viszont 10:45-koľ el kellett menni hivatalos elfoglaltsága miatt és most
visszatért, így kéri, hogy biztosítsanak nękihozzászólási jogot.

Dľ. Kocsis M:áLté

Szav azásra bocsátj a az tigyrendi indítvanyt, mely szerint:

Biztosítson, a Képviselő-testület felszólalási jogot a Trĺľi István Képző és Kutató Intézet
igazgatő asszonyának, dr. Tóthné Slégeľ MáÍiának.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 16 egyhangú igennela Képviselő-testület megadja ahozzászőlási jogot.

(Batogh István távozott az ülésről 12:30 perckor, így a Képviselő-testület létszóma I6foről I5

főre csokkent.)

sZAvAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlsBrŐ
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZóTO B B s Éc s zÜrs ÉGES
HATAROZAT:
3r4t20r3. (wI.l7.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felszólalási jogot biztosít a Triri István Képzó és Kutató
Intézet igazgatő as szonyának, dr. Tóthné S lé ger l|l4:ár ia r észér e.

Dr. Tóthné Sléger Mária
Az Intézet nevében szeretne átnyujtani a képviselőknek, a polgármestemek és az
alpolgármestereknek egy-egy emléklapot, megköszonve a Program támogatástú.

Hangsúlyozza,hogy támogatást elfogadó đöntéssel lehetőséget teremtettek arra,hogy ezentrl|

p énzngy i forľás okĺa is p áIy tnhas sanak.
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Dľ. Kocsis ]Nĺáté
További képviselői kéľdés, hozzászőIás hiányában, megköszönve mindenkinek a mai napi
munkájukat, kellemes nyarat és pihenést kíván mindenkinek! Az ülést 12:35 -kor bezárja.

ster.,.ĺý

A jegyzőkörlry az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek
július 17. ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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