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testületi határozatok végĺehajtásćrő|, az előző tilés
jelentősebb eseményekľől és aZ önkormányzati
ľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötés éről.''
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P o lg áľm esteľi tájékoztatő

a 2014. május 14.i
képvĺselő-testiiletĺ

ůilésľe

,,(1) Minden hónap első rendes iilésének állarldő napirendi pontja a polgáľmesteľ írásos
tájékonatőja a lejáĺt hataľidejű testĺileti hatźrozatok végrehajtásárő|, az elozó ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrő|, a jelentősebb eseményekro| és az önkormĺányzati pélueszkozok
átmeneti leg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 26. s (]) bek, alapjón)



Tájékońatőalejárthatáridejtĺképviselő.testĺiletihatározatok
végrehaj tásźrőI

Tisztelt Képviselő.testület!

A lejárt határidejií képviselő-testĺileti határozatok végrehajtásáľól az a|ábbi
jelentést adom:

A Józsefvórosi onkormdnyzat 2013. évi kökségvetésroT szóIó rendelet tervezete

sst2013. (rr.20.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. az áLlanháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29. $ (3) bekezđése alapjźn az
előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal źl||apítja męE az adósságot
keletkeztető iigyletekhez :orténő hozzájáruIás ľészletes szabáIyairől szóló
35312011.(XII.30.) Korm' ľendelet 2. $ (1) bekezdése szeľinti bevételeket, és a
Magyarcrszág gazdasági stabilitásáľól sző|ő 20II. évi CXCN. törvény 3. $ (1)

bekezdése szeľinti, adósságot keletkeztętő tigyleteiből eredő fizetési kcjtelezettségeinek a
2013. évet k<jvető 3 évre vfuhatő összesét.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013 . februźr 20.

2. a33l20|3. (II.06.) szám,űhatározatźnakZ. ponÍjźú az aLábbiak szeľint módosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt településképet befolyásoló tevékenységek kĺjrét meghatároző
koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a20|3. évi k<iltségvetés terhére

előzetes kĺjtelezetts é get v á||aI.,,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2012. február 20.

3. a Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett |étszámźú tartős kötelezettségvállalással 2013.

maľcius 1. napjától 5 fő konisnyiselői álláshellyel bővíti.
Felelős : polgármest e1 jegyzo
Hataľidő: 2013. maľcius 01.

4. a373l2012. (XI.08.) számú hatfuozattnak 1. pontját az a|ábbíak szeľint módosítja:

,,I. Józsefuárosi Galéľia felújítási (külső, belső), áta|akitź$i, fiĺtés korszeľtisítési
munkálatainak e|végzését, valamint az althoz kapcsolódó helyľeállítási munkálatok
e|végzését tánogať1a, és felújításhoz 42.000,5 e Ft cisszegben feđezet biĺosít a muszakí
ellenőri feladatok díjazásáv a| e gy[itt.''



Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 20.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a2014. évi és aztkovető
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő : a mindenkori kĺjltsé svetés elfo sadása

A Pénzüwi Üevosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testüIet 55ĺ20|3. (II.20.)
számrĺ határozatálnak 3. pontjában foglaltakat az ügyosztá|y a 2014. évi és azt kővető
költségvetés tervezésénél figyelembe vette, fedezete a 1f202 címen biztosítva van.

Javaslatfedezet biztosítĺźsĺźra virdgtaľtó oszlopok elhelyezc1se céIjúból

162ĺ2013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Népszínhźz utcába 50 db víráglartő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keretĺjsszegben, a
tervezési, engedé|yeztetési eljarás ktiltségére 1.000'0 e Ft keretösszeget határozmeg.

2. ahatźrozat 1. pontjának fedezetétil a |1107-02 cím Fejlesztési céltartalék _ Népszinhaz
utca kandelábeľ csere - eIoirźnyzatot jelöli meg.

3. ahatźrozat 1. pontja a|apján felkéľi a polgármesteľt, a vkáglartő oszlopok telepítése és a
tervezési szo|gá|tatásľa vonatkozó kozbeszerzési értélúaűń el nem érő beszeľzési
elj árások lefolyatásara.

4. a Jőzsefvźttosi Viíľosüzęmeltetési Szolgálat részére a nĺivények és a hozzá tartoző
anyagok beszerzésére és a novéĺyzet fenntaľtására 604,0 e Ft-ot biztosít a 1|107-02 cím
Fejlesztési céltartalék - NépszínhŁ utca kandeláber csere - előirányzat terhére.

5. ahatáĺozatban foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 1|107-02 cím Fejlesztési céltartalék _ Népszinház vtca

kandeláber csere _ e|őirényzatről 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1160l cím _
<jnként vállalt feladat -bervhźzások előiranyzatáravirágÍartő oszlopok beszeľzése
a Népszính źz utcéhan címen.

b) az onkormźnyzat kiadás 1|107-02 cím Fejlesztési céltartalék _ Népsziĺlház utca
kandeláber csere - előirźnyzatról 604,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11108-02 cím _
ĺjnként vá||alt feladat - finanszíľozási múködési kiadásokon belül az irźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatfua a Jőzsefuárosi
Varosüzemeltetési Szolgálat támo gatása címen.

c) aJőzsefvźrosi Viáľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vá||a|t foladat _
ťĺnanszírozási műköđési bevételeken belül a működési irányítószervi
támogatásként folyósított fizetésl' számlźn tĺirténő jőváírás eIőfuányzatźń 604,0 e

Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi e|oirtnyzatát _ önként
vállalt feladat _ 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok bęszeruése és ápolása
címen.

6. felkéľi a polgĺármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: I.,2.,4.,5 pont esetén 2013. május 08.

3. pont esetén 2013. május 31.
6. pont esetében a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása



A Pénzüevi Ugvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 16212013. (v.08.)
számú határozatálban foglaltak a kłiltségvetésľől szĺilő a 36120|3. (vII.18.) számli
önkormányzati rendeletben végľehajtásra kerültek.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: a virágtartő
oszlopok tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan beszerzési eljáľás keľüIt
Iefolytatásra, a telepÍtés2014. április hĺónap folyamán kezdődiitt meg.

Javaslat ű Kisstdció u. .í. sL ulatti épiiletben taldlható lakds feltětel
bekijvetkeztéig történő hasznĺÍIatba adúsĺźra, valamint űz MB Music & FiIm
Pr o d uc eľ i I ľ o d dv al kö tö tt me g ĺÍII ap o d ds meg h o s s zab bítús úr a

284t201s. (Ur.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy:

1.) hozzájaru| ahlhoz, hogy Borbásné Kĺjteles Melinda és Borbás József részére a
Budapest VIII., Kisstácjó u. 3. A.lph. I. em. 6. szán alatĺi, 1,5 szobás,
ĺjsszkomfoľtos, 54,83 m' a\aptetĹilení lakás hasznźllati megállapodása _ feltétel
bekcivetkeztéig, az MB Music & Film Prođuceri Iľoda źital vállalt lakás
felújításanak idejéig meghosszabbításra kerüljön, a lakásra megállapítotthasznáIati
díj összege megegyezlk a Budapest VIII., Kőris u. f8. fsń.. 4. szám alatti lakásra a
bérlők részéte megállapított lakásbérleti díj cisszegével.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáridő: 2013. auguszťus 3 1.

2.) aKépviselő-tęstiilet 88/2013. (III.20.) száműhatározattnak 2. pontjahe|yébe az
alábbi rendelkezés lép :

a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szźlm a|atti, 2 szoba + alkov
kialakítású,73,88 m, alapterületű, komfoľtos komfortfokozatu lakás felújításáła
vonatkozó, 2013. ápľilis 24. napjźnaz}i4B Music & Film Produceri lrodával kötött
megállapodást 2013. október 3I. napjáig meghosszabbítja, azza| a kikötéssel, hogy
amennyiben a jelzett hatfuidő eľedménýelenül telik |e, az MB Music & Film
Produceri Iroda kötęles a teljes hasznáIatiđótartamáĺavonatkozőhaszĺá|atí dijat, a
Ptk. 301. $ (1) bekezdése szerinti napikĺitbér kikĺjtésével egyidejtĺleg megfizetni.
Egyben 2013. október 31. napjáig mentesíti a lakásra vonatkozó haszná|ati díj, és

kötbér ťĺzetési kötelezettséstől.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: 2013. augusztus 31.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ tigyosztály tájékoztatása alapján: A használati
szerződés megkiitése megtiirtént és az egyĺittműködési megállapodás folyamatban van.
Az MB Music & Film Pľoduceľi lľoda nem jelent meg az aláíľáson, ezért 20|3. októbeľ
14.én felszólította a Kisfalu Kft a megállapodásban rőgzítettekteljesítésére.
A Bp., VIII., Kisfaludy utca 5. 116. számú' lakásra a pľodukciós cég áItal vállalt
munkálatokat végůil alapítványi iisszefogással egy vállalkozó átvá||a|ta, a munkálatokat



elvégezték, teljesen felújították, komfoľtfokozatát megntĺvelték, a bérleti szeľződés
megkötése és a lakás birtokba adása 2014.január 23-án megtörtént.

Javaslat ű KEK Pont Drogkonzultúciós és Dľogambulancia Kijzhasznú
A I ap ítv ón ny aI k ii tii tt e gy iittm íík ö d é s i me g d I I ap o d d s fe lmo n dds dľ a

3s8/2013. (rX.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefulárosi Önkormányzat és a KEK Pont Dľogkonzultációs Központ és

Drogambulancia Közhasznú Alapítvĺĺny közĺjtt megkĺitött, 2010. maľcius 18. napjan kelt
hatźlrozat|arl iđőre szőlrő egyiittmfüödési megállapodást rendes felmondással 2013.

december 3 1. napjával felmondja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 3 1 .

2. felhataImazza apolgármestert ahatźrozat I. pontja szerinti felmondás a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

3. folkéri a polgármestert, hogy a közĺisségi ellátásokhoz való hozzáférés jövőbeni
biztosítására vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2013. november havi
első rendes ülésérę.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: Képviselő-testület 2013. november havi első rendes tilése.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgálja meg a rÉr Pont Drogkonzultációs Központ és

Drogambulancia Kozhaszn,Ú Alapítvánnyal a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám a|atti
helyiségekĺe megkcĺtött helyiségbér|eti szerzódés megsziintetésének lehetőségét.
Felelős: polgármester
Hatariđő: Képviselő-testtilet 2013. november havi első rendes ülése

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: ^ Kék Ponttal ktittitt
együttműktidési megállapodás 20Í3. december 31. napjával töľténő felmondása
megtłirtént. A kiiziisségi ellátásokhoz vaILő Ílozzźlférés biztosítása éľdekében a Képviselő.
testůĺlet 446t2013. (xil.04) számú dtintése alapján az Onkormányzat és a Félúton
Alapítvány közőtt 20|4. januáľ 01. napjától el|átási szerződés keľült megkiitésre. A
béľleti szerződés határozott idejíĺ 2016. 12. 3|-ig tart, az abban foglaltaknak a béľlő
eleget tesz, jogi szakvélemény után vizsgálható a bérleti szeľződés kiiztis megegyezéssel
tłirténő megszüntetése.



1.

Juvaslat a fogyatékosok nappali ellĺÍtdsdra vonatkozó elldtdsi szerződések
módosítúsdľa

386t2013. (X.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Kćpvisclő-tcstiilct 30912006. (VI.29.) szźlm,(lhattrozatá.ľal elfogadoÍt, 48612009. (XII.02.)
számű határozatával móđosított Budapest Fővĺíĺos II. keľületi onkormanyzatával 1 fő
harmadik éIetévét betöltött fogyatékos személy nappali e|Iátásatárgyában2006. január 01.
napjátő| hatályos határozatIan időtartamú megállapodásban foglalt szolgáItatási díj mértékét
fenntartja, egyúttal a megźi|apodást ktjztjs megegyezéssel 2013' november 01' napjától
módosítja a telephely címének váItozása, jogszabáIyi hivatkozások és elnevezések
pontosítása, kiegészítése tekintetében.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. október 1 6.

a Képviselő-testiilet 37312011. (x.15.) szálmu határozata alapján a fogyatékosok nappali
e||átása tfugythan a Budapest Fővaros IX. kerület Ferencvárosi onkormányzattal 2 fő
harmadik életévét betöltĺjtt fogyatékos személy nappali e|Iźltása tfugyźlban kdtött 20II.
olctóber 01. napjától hatályos hatáĺozat|an időtartamú megállapodásban foglalt szo|gáItatási
díj mértékét fenntaľtja, egyúttal a megá|Iapodást közcjs megegyezéssel 2014. januaľ 01.
napjátólmódosítja a nappali ellátást igénybe vevők szźtmźnak és a szolgáltatási díj ĺisszegének
tekintetében oly módon, hogy az elIźtást igénybevevok sztlmźú,1 fővel megemeli, ameg|évő 2
fo szolgźĺItatási díj méľtékét fenntartja, a további 1 főre 573.822,- Ft/év szolgźitatási díjat
tl|Iapit me g, mely infl ációt követő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 1 6.

fe|hata|mazza a po|gáĺmestert a hattrozat I. és 2' pontja szeľinti megállapodások végIeges
ártalmának ö s szeál lítás ár a és a|áít ásár a -

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő: f0|3 . novembeľ 1 5.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a II. keľületi onkormányzatta|
kt'tiitt megállapodás mindkét féI. részérő| aláírásra keľiilt, a IX. onkormányzat részérő|
aláírt megállapodás nem érkezett meg.

r av uslat kö lts égv etési szervekkel kap cs o latos dijntĺís ek meg hozatalúľ a

39412013. (X.30.)
A Képvise1ő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuarosi onkoľmányzat áIta|
fenntartott intézményekben alkalmazottijogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási
szabá|yzatát 20|3. november 01. hatállya|, az e|őterjesńés 4. sz. mellékletét képezó
taľtalommal.

b) felkéľi apo|gármestert a szabá|yzat. a|áításfua.
Felelős: polgáľmester
Határidő 2013. november 0 1 .

2.

a
J.



2.

a
J.

4.

5.

7.

8.

6.

a) jőváhagyja a Józsefuárosi Köĺerület-felügyelet, 2013. november 01' napjától a
Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 5. sz. mellékletétképező _
szervezeti és műkodési szabá|yzatti,2013. november 1-jei hatályba lépéssel.

b) felkéri a polgármestert a szervezeÍi és műkĺjdési szabáIyzat alźitástra.
Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013. november 0 1.

a) jővthagyjaaJőzsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgźtlat,20|3. november 01. napjától a
Józsefuaľosi Közteriilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat - az előterjesńés 6. sz.
mellékletétképező _ szeÍvezeti és műkĺjdési szabályzatát,2013. november l-jei hatályba
lépésseI.

b) felkéri a polgármesteľt a szervezeti és működési szabá|yzat a|áitására.
Felelős : polgĺĺľmester
Hatźlido: 2013. november 0 1 .

30100 cim KońerĹilet felügyelet elnevezését 2013. november l. napjától Józsefuarosi
Parkolás-üzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosul, és ezze| egyidejűleg a 30101
címet, a30I02 címet, a 30103 címet, a30104 címet tĺjrli.
Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: 2013. november 0 1 .

a 80100 cím Városuzeme|tętési Szolgálat elnevezést 2013. novęmber 1. napjától
Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és VĺáľosĹizemeltetési Szolgálat elnevezésre módosítja
és címeit kiegészíti 80106 cím Közterület-feltigyelet, 80107 cím Kerékbilincselési
feladatok, 80108 cím Kerületőrségi feladatok, 80109 cím Térfigyelő-kamerarcndszer
elnevezéssel.
Felelős: polgáľmester
Hatźlriďo: 2013 . november 0 1 .

a 34712013. ( IX.18.) számű képviselő-testiileti határozat Z.lc. pontjában foglalt
Igazgatőság engedélyezett |étszámttt' 6 fővel (Mt. + 8fő, Kttv. _ 2 fő) megemeli, a
teleptilésüzemeltetési feladat engedélyezett létszámát 7 fővel (Mt. -l fo, Kth'. _ 6 fő)
csökkenti, a Közterület-felügyelet feladat engedélyezett Iétszźlmtĺ 3 fővel (Kttv.)
megemeli, a Piac feladat engedélyezett létszámĺĺn beliil a Kttv. |étszźlmźú 2 fovel
csökkenti és azM:t.létszźtmźt2 fóvel megemeli, a kerékbilincselési felađat eĺgeđé|yezett
|étsztmát 4 fóve| (Mt. -2fi5, KtťV. -2fő) csökkenti, a Kerületőr felađat engeđé|yezett
Iétszámát2 főve| (Mt. +2fő) megemeli.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. november 01.

a Iőzsefvárosi Közterület-fe1ügyelet többletk<iltségeit az e|őterjesńés 7. sz. mellékletében
foglaltak alapján elfogadja, melynek fedezete azintézmény bevételi többlete.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 30.

ahatározat 7. pontjětban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Közterület felügyelet 30101 cím
bevételi e|őfuźnyzatĺĺn belül a kozhatalmi bevételek _ k<jtelező feladat - e|őirányzatát.
60.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím múködési intézményműködtetési bevétel - kĺjtelező feladat
- e|őírányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli, a 30103 cím - kote|ezo feladat - kĺjzhatalmi
bevétel e|őirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 30101 cím
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- kotelező feladat - dologi előirźnyzatát 14.050,0 e Ft-tal, a bervházási e|őiráĺyzatát
4.500,0 e Ft-tal, a30I0f cím - kötelező fe|adat - dologi e|őiráĺyzatát 11.100,0 e Ft-tal, a
beruhźĺzási e|őirźnyzatát 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím - kote|ező feladat - dologi
e|őíráĺyzatát 3.350,0 e Ft-tal, a 30105 cím _ kötelező feladat - dologi eloirányzatát
21.500,0 e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. október 30.

a) a Józsefuaľosi KĺizteľĹilet-feltigyelet 30101 cím kiadás személyi juttatás
e|őiráĺyzatan belül a ľendszeres személyi juttatás - kötelező feladat _ eIőirtnyzatárő|
4.625,0 e Ft-ot, a közlekedési költségtérítés _ kötelező feladat _ elóirányzatárőI250,0 e

Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájfuulási adó - koteIező feladĺ -
etoirányzatárő| I.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások _ kötelező feladat - előirźnyzatárő|
2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kíađás 30105 cím személyi juttatás, ezen belül a
rendszeres személyi juttatás eLőfuźnyzatźra 4.625,0 e Ft-ot, a közlekedési kĺiltségtérítés -

kötelező feladat _ eloiranyzatára 250,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jarulékok és

szociális hozzájáĺulási adó - kote|ező feladat - e|őirźnyzatára I.249,0 e Ft-ot, a dologi
kiadások - kötelező fęladat _ e|oirźnvzatára 2.000.0 e Ft-ot az átszervezett intézmény
múkĺidtetése címén.

b) a Józsefuáľosi Kĺjzteľiilet- felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatáson belül a
céljellegtĺ cafeteria - cjnként vállalt feladat - e|őfuányzatźtrőI111,0 e F-ot, a munkáltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzájźnulási adó elóirányzatán belül az egészségügyi
hozzájaru|as _ önként váI|a|t feladat _ e|ofuányzatfuőI19,0 e Ft-ot, a dologi e|oirźnyzaton
belül az sZJA - önként vállalt feladat _ eloirtnyzatárőI21r,0 e Ft-ot átcsoportosít a 30105
cím kiadás személyi juttatáson belül a céljellegű cafeteria - önként váI|alt feladat -

e|őirányzatára 7|1,0 e F-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó
eIőirányzatan beliil az egészségpgyihozzźljźnulás _ önként véil'alt feladat - e|őirźnyzatźlra
|9,0 e Ft-ot, a dologi e|oirźnyzaton beltĺl az SZJA - önként vá||alt feladat _
eIofuényzattľa2l,0 e Ft-ot azátszęrvezettintézmény alkalmazottaiĺak juttatása címén.
Felelős: polgármesteľ
Hattniđo: f0I3. október 30.

a) a Jőzsefvaľosi Köĺerület-feltigyelet 30101 cím k<itelező feladat - bevételi műktjdési
ťĺĺanszírozási bevételen beltil az irźnyítőszęrvi tźtmogatás folyószámlán töľténő jőváírása
e|őfuźnyzatát 12.683,6 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyiďejrileg a kiadás személyi juttatás
előirźnyzatán belül a rendszeres személyi juttatás e(őirźnyzatát II.635,9 e Ft-ta|, az
egyéb költségtérítések előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, amegbízási díj előirĺányzatźú720,0 e
Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄźtrul'élsi adó e|őitétĺyzatat 3.336,I
e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén,
melyet részleteiben az eIőterjesztés 9/a. sz. melléklete tarta|maz.

b) a Józsefuarosi Közteľület-feltigyelet 30101 cím - tinként vźilalt feladat - bevételi
működési ťtnanszítozási bevételen belül azirtnyitőszervi támogatás folyószámlźntorténő
jővźirása előirtnyzatát 17.770,7 e Ft-tal és a felhalmozási ťlĺanszirozási bevételeken
belül az irányítőszervi támogatás folyószámlan történő jőváírása e|oirźnyzatát 227 ,8 e Ft-
tal csökkenti, ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eIóírźnyzatán beliil a céljellegű
kĺiltségtérítés, juttatások e|őkźnyzatźÍ.I.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájałulási adó e|oirźnyzatát 298,4 e Ft-tal, a dologi kiadások eIoirányzatát
343,8,0 e Ft-tal csökkenti felađatćúadás címén, melyet részleteiben az előterjesńés 9/a. sz.
melléklete tarta|maz.

10.
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c) a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet 30102 cím - kötelezó feladat - bevételi működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi tttmogatás folyószámlán tĺjrténő jőváirása
elókányzatát 3.923,0 e Ft-tal cs<ikkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előiźnyzatźft
7.000,0 e Ft-tal, a műkodési célú támogatás á||arlháńartáson belülrc eloirányzatźú
22.366,0 e Ft-tal, valamint a_ bevételi működési ťlnanszírozási bevételen beliil az
irtnyítőszervi támogatás folyószámlźln l.rlrténő jőváírása - önként vállalt feladat
előhźnyzatźń 937,7 e Ft-tal csĺjkkenti feladatátadás címén, melyet részlete1ben az
előterj esĺé s 9/a. sz. mellě klete tarta|maz.

d) a Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet 30103 cím - kĺitelezó fe|ađat - bevételi mtĺkĺjdési
ťlnanszirozási bevételen belül azirényítőszervitámogatás folyószám|źln történő jőváfuása
előirźnyzatát 3.480,8 e Ft-tal, ezzel egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás e|őírźnyzatźn
belül a rendszeres személyi juttatás eloírányzatát l.420,0 e Ft-tal, az egyéb
költségtérítések előirányzatát |00,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó e|okányzatát 386,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát 3.000,0 e
Ft-tal csĺjkkenti felađatźúađás címén, melyet rész|eteiben az előteľjesztés 9/a. sz.
mellěkletę tarta|maz.

e) a Józsefuarosi Közterület-felügyelet 30103 cím - önként váIla|t feladat - bevételi
mfüödési ťlnaĺszítozási bevételen belül azirányítőszęrvitámogatás folyószźlmlźlntöľténő
jővźĺirása e|őirényzatát 324,0 e Ft-tal' ezze| egyídejűleg a kiadás személyi juttatás
eIőírányzatan belül a cafateria e|őirtnyzatát 136,2'0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzájálrulási adó e|őirźnyzatát 22,7 e Ft-tal, a dologi kiadások
eIőirźnyzatźlt. 25,9 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén, melyet részleteiben az
előterjesztés 9/a. sz. melléklete tarta|maz.

f) a Jőzsefuáľosi KcjzterĹilet-felügyelet 30104 cím - önként vá||a|t feladat - bevételi
működési ťĺnanszitozási bevételen beltil azirźnyitőszervítźlmogatás folyósztlIriźn tĺjľténő
jőváfuása e|őirányzatát 36.968,9 ę Ft-tal cstikkenti, ezze| egyidejűleg a kiađás személyi
juttatás elóirányzatán beliil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 5.482,8 e Ft-tal,
az egyéb költségtérítések és cafateńa előirźnyzatát 1.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociálishozzéljźttlĺlási adó előirányzatźLt 7.628,6 e Ft-tal, a dologi kiadások
eLóirtnyzatát |.|69,4 e Ft-tal csökkenti fe|adatźúadás címén, melyet rész|ęteiben az
előterj eszté s 9/a. s z. me llé klete tarta|maz.
Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 20|3. október 30.

a) a Józsefuárosi KöZtęriilet- felügyelet céljellegtĺ e|őírźnyzatainak maľadvány
felhaszĺá|ását utólagosan jóváhagyja, melyet ľészleteiben az előterjesztés 9/a. sL
melléklete tarta|maz.

b) a Józsefuaľosi K<jaeľĹilet-felügyelet 30104 cím - önként vállalt feladat - kiadás dologi
e|óirányzaÍan belül a céljellegű munkaľuha 4.200,0 eFt e|óirźnyzatát, a rendőrbot, bilincs
beszerzés 294,0 e Ft előiľanyzatát, a védőoltás 210,0 e Ft előirányzatźi átcsoportosítja a
30102 cím - kötelező feladat - dologi e|óirźnyzatan beltil a gépjármrĺ üzemköltség
e|ófu źny zataľa 3 . 5 0 0, 0 e Ft- ot, gépj aÍmv karb arÍartásr a | .20 4,0 e Ft- ot.
Felelős: polgĺíľmester
Hatźridő: 2013. októbeľ 3 0.

az onkoľmányzat 11108-02 cím _ kötelező feladat _ kiadás működési ťlĺanszítozásí
kiadáson belül az irĺínyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirtnyzatárő| 20.835,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím _ onként vállalt - kiadás mfücĺdési
ťlnanszírozási kiadáson belül az irźĺnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás

12.

ll



kiutalása eIőirtnyzatáÍól 56.001,3 e Ft-ot, kiadás felha|mozási finanszírozási kiadáson
belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIofuárryzatárő|
227,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím múkodési cél- és áIta|ános tartalékon
belĺjl az általános tartaIék- ktltelező feladat _ e|őiráĺyzatára.
Felelős: polgármesteľ
Hatźnido : 2013. október 3 0.

13. a) a Jőzsefvéttosi Vaĺosiizemeltetési Szo|gáIat az előterjesztés 8. se. mellékletében
felsorolt źúszervezésből adódó ttjbblet költségvetési igényét 7.324,9 e Ft összegben
elfogadja, melynek fedezetéül az átszervezettfelađatok bevételi többletét jelöli meg.

b) a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat bevétel 80106 cím _ kötelező feladat -
működési kĺjzhatalmi bevétel e|őirźnyzatát 70.000,0 e Ft-tal, 80107 cím _ kĺjtelező
feladat - mrĺkĺjdési közhatalmi bevétel e|őirtnyzatát 8.000,0 e Ft-tal megeme|i, ezzel
egyidejűleg a kiadási e|őkźnyzatokat az előterjesztés 9/b. sz. mellékletében foglalt többlet
költségek ĺisszegével megemeli.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 30.

14. a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési SzolgźiatlJózsefuárosi Közteľület-felügyelet és
Várostizemeltetési Szolgálat bevételi, ezen belül ťĺnanszírozási működési irźnyítőszeľvi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számláĺtĺjrténő jőváítása_ kötelező feladat -

e|óirźnyzatát és a kiadási e|őirźlnyzatźú afeladat átszervęzés címén az előterjesńés 9/b. sz.
m e l l é k l e tb en r észletezettek alapj án mó do sítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 2013. októbeľ 3 0.

L5. az onkoľmĺínyzatkiadts 11107-01 cím működési cél- és általános taľtalékonbe|i| az
általános taľtalék - kcjtelező feladat - e|őirányzatárő| 7 .247,2 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím mfü<jdési finanszírozási kiadásokon bela| az irćnyítőszervi támogatásként
folyósított trímogatás kiutalása - kotelező feladat - eIőirányzatźraJőzsefuarosi KöZterület-
felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. októbeľ 30.

16. az intézmények feladatátszewezésével a k<jvetkęző évek kĺiltségvetésének terhére éves
szinten 10.287,6 e Ft taľtós működési kĺ}telezettséget vállal, melynek fedezetéu| a
Józsefuaľosi Ktiztenilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgźiat saját bevételét jelöli
meg.
Felelős: polgáľmesteľ
Határíđo: 20|3 . októbeľ 3 0.

17 . a) a Jozsefuźnosi K<jĺeľĹilet-felügyelet a felađat e||źtáshoz szükséges valamennyi eszkozt
határozatIan időľe, térítésmentesen, a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat
tulajdonába adja.

b) felkéri a két költségvetési szew vezetőjét az átađás-źńvétel lebonyolításźra.
Felelős: polgármester
lJatáriđő: 2013 . november 01 .

18. a) a |I5l20I3. (|I|.27.) szźlm,(l képviselő-testtileti hatáľozatban szereplő IXK-950
forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú személygépj ármuvet módosítja azIXK-970
forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú személygépj ármtĺre.

b) u IXK-950 forgalmi rendszźtmű Volkswagen Boľa típusú gépjĺíľmíĺvet a
feladatellátása érdekében, határozat|an időľe, térítésmentesen a Józsefuáľosi
Intézményműkĺjdtető Központ (JIK) tulajdonába adja, melynek jelenlegi nyilvántaľtási

12



értéke nulla, egýttal a gépjármu feĺntartásához szükséges 600,0 összegrĺ forintot a JIK
költségvetésében biztosítj a.

c) felkéri a polgármestert, Józsefuáľosi Kcĺzterület-felĹigyelet és a Józsefuáľosi
Intézménymfüodtető Központ vezetőjét a b) pontban szereplő gépjfumu átadás-
átvételére.

d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺános taľtalékon beltil a

múködési általános tarta|ék - kĺitęlęző fęladat _ eloirźnyzatfuő| 600.0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťĺnanszírozási mfüödési kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺitelező feladat _ előirányzatára.

e) a Józsefuaľosi Intézményműkĺjdtető Kdzpont 72|0I cím . kötelező fęladat
ťĺnanszítozási múkĺjdési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
ttlmogatźs fizetési számlán tcjrténő jőváirása e|óirźnyzatát éskíadźts dologi előirźnyzatźń
600'0 e Ft-tal megemeli a b) pontban foglaltak címén.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 01.

19. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésľől szóló renđelet ktlvetkező
módosításánál, valamint a2014. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezésénél
a hatźlĺ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľido: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, a f0I4. évi és az azt

követő évek tervezése

A Pénzüevi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 394ĺ2013. (x.30.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a 2013. évi költségvetésről szóló
912013. (I|.22.) łinkormányzati rendelet módosításárő| szóiő 5312013. (KI.19.) számú
tinkoľmányzati rendeletben végrehajtásra keľült, a határozat 19. pontjában foglaltak a
f01'4. évi kiiltségvetésről szőľlő 312014. (II.13.) iinkormányzati ľendeletben szerepel, és

2015 -tő| a tárgy év i kiilts é gvetés ek terv ezésénél Íigyelembe veszi.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztaitása alapján: IXK-950
foľgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú gépjármű átadása 2014. januáľ 31.
én megtöľtént.

ravaslat a rÉn_ĺĺoz B jelíí póIyúzattal kapcsolatos tovúbbi diintések
meghozűtaIúra

398ĺ2013. (xI.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja Fővárosi KĺizgyűIés 157312013. (IX.26.) számű hatźrozatának 2. számu
mellékletében a ,,JATSZOTARSAK _ II. János PáI pápa téri játszőtéľ kĺjzĺlsségi célú
fejlesztése'' elnevezésű pľojekt megvalósítźsźtramegítélt 59 100 eFt <isszegű támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítása kizźrő|ag fóvźltosi tiĺmogatásból valósul meg, az
onkorman y zat ow észt nem bizto sít.
Felelos: polgáľmester
Határiđo: 2013 . novembeľ 06.
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2. elfogadja az e|őtefiesztés 1 . számu mellékletét képező a ,,JATsZóľ,ł.ns,ą.r - ľ.
János Pál pápa téri játszőtér közösségi célú fejlesztése'' elnevezésű projekt
megvalósításaľa kötendő Együttmúkĺjdési Megállapodás főbb taľtalmi elemeit és

f elhatalmazzaapolgátmestertannakaláirására.

Egyben felhata|mazza apolgármestert azBgyittműködési Megállapodásnak és aĺnak
esetleges módosításainak aláírására, amennyiben aZ nem érint onkoľmányzati
forrásbevonást, hatttridő módosítást vagy az e|fogađott program elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnđő: 2013. decembeľ 3 1 .

a) felkéľi a polgármestert a projektben egytittmtĺködő Népszínház Kĺjr a Polgaĺi
Ertékekért Egyesület bevonásával a sztikséges Egytittműktldési Megállapodás
előkészítésére.

b) felkéri a polgármestert, hogy az onkormĺínyzat á|ta| vállalt 3 éves fenntartási
időszak feladatait és azok ťlnanszítozástń egyeńesse le a Népszínház Kot a Polgári
Értékekort EgyesĹilettel és a Főváľosi onkoľmanyzaÍtal a Tźmlogatási Szerződés
megkotéséig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 31.

felkéri a polgáľmestert a Fővárosi onkormányzatta| kötenđő Támogatási Szeľződés
megkötéséhez szfüséges projektelemek ľészletes műszaki tartalmanak kidolgozástra és

előkészítésére és az el:lhez sziikséges dokumentumok és megállapodások, szetződések
előkészítésére.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. februaĺ 28.

felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés a|áírźsát kĺivető képviselő-
testiileti ülésľe készítsen előteľjesztést, amely tarta|mazza az emellt összeget és a
kivitelezési költségeket.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: aTárrrcgatási Szerződés alź.jrásźlt kĺjvető képviselő-testületi ülés

A Váľosfeilesztési és Főépítészi UeYosztáIv tájékoztatása alapján: a pľojekt
megvalĺósítására 2014. januáľ 15-én létrejiitt az Együttmíĺkiidési megállapodás a
Józs efváľosi o nkoľm ány zat és a Főváľo si onkoľm ányzat köztitt.
A projekt megvalĺísítására 2014. februáľ 24-én létľejiitt az Eg5rĺittműktidési
megállapodás a Jĺízsefváľosĺ Onkoľmáłnyzat és a Népszínbá.z Kiiľ a Polgári Eľtékekért
Egyesület kiizött.
A 3 éves fenntaľtási időszak feladataiľól ós azok finanszírozásáról folyamatos egyeztetés
zajlik a Fővárosi Onkormányzatta|és a NépszínhánKtir a Polgári Értékek Egyesĺiletével
is.
A Támogatási Szerződés megktitéséhez szükséges dokumentumok összeállítása zajllit az
engedélyek jogerőľe emelkedése folyamatban van.

a
J.

4.

5.
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Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos dtjntések meghozatalóľa

404t2013. (Xr.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

T. azij 'l.eleki téri piac iizemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobílifü beszerzésére _
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezó taľtalommal - ĺisszesen bruttó 30.851,0 e Ft
keľetösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhéte e|ózetes kötelezettségvállalás
keretébenkt jtelezőönkoľmányzatif eladatként.

Felelős: polgármester

Hatźtrido:20113. november 06. és a20l4. évi költségvetés teľvezése

2. ahatározat l. pontjában foglaltak miatt e|ozetes kötelezettséget vállal _ kĺitelező feladat - a
20ĺ4. évi k<iltségvetés terhére 22.406,0 e Ft-ra _ önkormányzat sajźt bevételei teľhére
17.642,0 ę Ft és áfa visszatérülés bevétel terhére 4.763,5 e Ft összegben -, továbbá a20|5-
2017 . évek költségvetésnek terhére éventę 2.667 ,0 e Ft-ra - cjnkoľmányzat sajtú. bevételei
terhéľe 2.100,0 e Ft és áfavisszatérülés bevétel terhéľe 567,0 e Ft összegben és a 2018. évi
költségvetés teľhére 445,0 e Ft-ra - önkormĺĺnyzat saját bevétęlęi terhéľe 350,4 e Ft és áfa
visszatériilés bevétel terhére 94,6 e Ft összegben

Felelős: polgáľmester

Határido:2013. november 06,2014. évi és az ań. követő évek költségvetésének tervezése

3. elfogadja az e|őtęrjesztés 2. sz. mellékletét képezó, a Teleki téri piac üzemeltetését
biztosító szolgáltatásokat kötelező <lnkormányzati felađatként, melynek költségeire
előzetes k<itelezettséget vá||a| az onkormźnyzat sajźń bevételeinek és a piac
iizemeltetéséből szĺáľmaző bevételek terhéľe. 20|5. évtőI az ĺjnkoľmányzati foĺĺźs teľhéľe
18.799,0 eFt,2016. évtóI26.000,0 e Ft összegben.

Felelős : polgiírmester

Határíđő:2013. november 06,2014. évi és az ań.kcivető évek kĺiltségvetésének tervezése

4. felkéri a polgármesteľt a hattttozat 1. és 3. pontja szeľinti kozbeszerzési és kozbeszeruési
értékJnatárt el nem érőbeszeruési eljárások előkészítésére és Lefo|ytatására.

Felelős: polgáľmester

Hatariđő a közbeszetzési e|járások és kozbeszetzési értékhatárt eI nem érő beszeruésí
elj áľás ok lefo lytatás anak határidej e 20 1 4' februtn 28 .

5. a) az új Teleki téri piac bérlőivel kcitendő bérleti szerződések megkötése során az
onkormĺányzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások és használat. a|apjźn
továbbszámlázza az elektromos ararrl, az ivővíz, a ťolđgázszolgáltatás díjźt, valaĺrlint a piac
tizemeltetéséből eľedő zöldhulladék-, szerves eredetű hulladék-, kommunális hulladék
bér|ő áIta| leadott és az tizemeltető által nyilvźntartott mennyiség száI|ítás diját, a
bérlőknek további más kcjltséget, dijat nem kell ťlzetru.

b) felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottságot - a Képvisęlő-testtilet
291l20lI. (VII.07.) számí hatźtrozatábarl, a Tźtrgya|ő delegáció á|tal kidolgozott
szempontok, valamint ezen hatttrozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevételével - a
bérlőkkel kötendő bérleti szerződések elfoeadásaľa.
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Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság

Hatĺáľidő: a) pont esetén 2013. november 06., b) pont esetén 2013. november 06. napjától

6. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|3. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításáná| és 2014-tőI az éves költségvetésről szóló rendeletek készítésénél
vegye figyelembe.

Felęlős: polgáľmester

Határidő: a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, va|arlint 2014.
évtől évente a költsésvetés tervezése.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tá,jékoztatása alapjánz az eszkłiziik és

mobíliák beszerzése f01'4. évben elkezdődött, az Ugyosztáiy fo|yamatosan gondoskodik a
beszerzések és megrendelések elkészítéséľől.

A Pénziievi t]gYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 404ĺ2013. (xI.06.)
számú határozatźtban foglaltakat az íigyosztá|y a 2014. évi költségvetés teľvezésénél
figyelembe vette, a 1|'407 címen, valamint a 1l.605 címen fedezete biztosítva van.

IavaslaÍ ű ,,DH-II/2013 típusli" bérlakĺźs pdlyĺÍzat kiírdsdra

406t20r3. (xr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) 2013. november II. -2013. december 13. kozött páIyázatotír ki, olyan Józsefuaľosban
élők részére, akik đeviza alapu je|záIoghítelüket nem képesek töľlesĺeni, vagy
visszafizetni, és ezért az áIlranđő lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII.
keľÍiletben ta|źiható lakásukĺa vonatkozó đeviza alapű kölcsönszęrződést a

ťĺnansziroző pénzugyi iĺtézméĺy felmondta, és az ingatIan tulajdoni lapjáĺa a
végrehajtási jogot akźlr a ťĺnanszíroző pénzugyi iĺtézmény javára, akar kozilzemi díj,
vagy kozos költség követelést érvényesítő végrehajtást kérő javźna feljegyezték,
valamint a fi nanszíro zó pénzngyi intézménny e| és az íngatlanľ a fe|j e gy zett, kozuzemi
đíj, vagy ktjzös költség követelést érvényesítő végrehajtást kéľővel, a lakás kĺjzijs
értékesítésére megállapođást kötött, vagy a tulajdonjo ga a végtehajtási eljárás folytan
megszűnt, és legalább a háńartás egy felnőtt tagja rendelkezik jĺivedelemmel, a
páIytnatra kiíľt lakás felújítási kötelezettségéveI, 1 év határozott iďore szóló béľleti
szeľződéssel, előbérleti jog biztosításttva|, költségelviĺ bérleti đíj előírása me||etĹ, az
alábbiakbanfelsoroltésmegnevezett116darabbérlakásra.

1 .) Budapest VIII., Dankó u. 20. fszt. 3 .

komfortos

2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. IV. ęm.2.
összkomfortos

3.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15.
összkomfortos

1 szoba

1,5 szoba

I szoba

33,30

46,11

34,28

m'

m2

m2

t6



4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em.27 . 1 szoba 30,03 m"
összkomfortos

5.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em.ZL l szoba 36,25 m'
komfort nélküli

6.) Budapest VIII., József u. 59.I. em. 1l. 1+2fé|szoba 72,87 m2

komfortos

7.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. l0. 1 szoba 25'32 m,
komfoľtos

8.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. l. 1 szoba 26,80 m'
összkomfortos

9.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. em.2. I szoba 27,10 m2

összkomfortos

10.) Budapest VIII.' Práter u.30-32.I. ęm. 8. l,5 szoba 42,oO m2

összkomfortos

1 1.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. em.24. l szoba 44,70 m2

komfortos

12.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. em.26. l szoba 26,47 m2

komfortos

13.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. fszt.2. 1 szoba 42,68 m2

felkomfortos

14.) Budapest VIII., Szigony u. 10. V. em.24. 3 szoba 65,80 fiŕ
ö,sszkomfortos

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

komfoľtos

16.) Budapest VIII.' vay Ádám u. 6. I. em. 36. 2 szoba 59,33 m2

komfortos
Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 2013. november 11.

2) felkéri a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pźiyázat eredményének a
megá|Iapítására.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatláľidő: 2013. november 6.

3.) hozzźljźruI, hogy a pźiyázatra kiíľt lakásokľa kĺitott bérleti szerzőďésekben bérbeadó, 10

éves elidegenítési tilalmat kössön ki.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határido: 2013. november 6.

4) hozzájáĺul, hogy a páIyázati JelentkezésiLap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéte|ét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013 . novembeľ 6.
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Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: A pá.lyázati
felhívás kiftiggesztése a VIII. keľületi Kormányhivatal, a Jőzsefválľosi onkormányzat és

a Kisfalu Kft hiľdetőtźh|áin 2013. novembeľ 11. napján megtłirtént, valamint a
Józsefvárosi Onkormányzat és a Kisfalu Kft. honlapján ugyan ezen a napon megielent a

felhívás.

Javaslat szĺÍndéknyilatkozat alĺtírúsdra a ,,Jobb veliink a vilúg', progľam
keretében

42st2013. (Xr.20.)
A Képviselő-testület úgy đönt' hogy az egyenlő banásmódľól és az esélyegyenloség
előmozdításĺíľól szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.$-aľa figyelemmel a helyi
esélyegyenlőségi programot az a|źhbiak szerint bővíti, illetve egészíti ki:

1. kifejezi abbéli szźlnđékát, hogy támogatja a megvá|tozott munkaképességtĺ, valamint
fogyatékos emberek kozigazgatásban történő foglalkoztatását a közös nyilatkozat
a|éńrźsáva| a,,Jobb veliink világ'' pľogľam keretében.

2. az I. pontban foglaltak alapjánváIIa|ja,
a) hogy az onkormtnyzat Polgármesteri Hivatalanál a jelenleg foglalkoztatott

megváltozott munkaképességű munkavállalók |étszámźn felül az engedéIyezett
létsziímon belül 2014. évben lehetőséget biztosít még legalább két megváltozott
munkaképességtĺ munkavállaló fogla|koztatására elősegítve e személyek nyílt
munkaerőp iací iĺte gt ácíőj tń,

b) hogy a megváltozott munkaképességű személyek a|ka|mazása során együttműködnek
a progľamot szewező szakmai szervezetekkel és munkataľsaikkal,

c) |ega|ább egy szemléletformáIő, a tapasńa|ati szakéľtők ćilta| taľtott tréning
megvalósítását a szetvezet HR tęľületen dolgoző és a munkaszervezésben
közremúködő munkat źrsai számfua,

d) hogy az á|ta|uk szęrvezettjelentősebb rendezvényeken (kertileti, vaľosi napok, búcsú,
majális, kulturális fesztivá|, stb. _ évente 2-3 alkalommal) alkalmanként legalább egy
olyaĺr mrĺsoľszámot is megrendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k) működnek
kozte, ezáItal is felhíwa a figyelmet az eséIyteremtés fontosságára.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. novembeľ 20.

3. fe|hata|mazza a po|gármesteľt, hogy 2013. december 3-án, a Fogyatékos Emberek
Világnapjan a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat nęvében az
1. sz. melléklet szerinti szándéknyi|atkozatot aláírja'

Felelős: polgármester
Hatźndo: 2013. december 3.

4. a) Felkéľi a JőHít Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznu
Nonpľofit Kft. vezetőjét, hogy a20I4. évi üzleti terve elkészítése során a2. ď) pontban
foglaltakat vegye figyelembe.
b) felkéri a Jegyzót, hogy a 2.c) pontban foglaltakat a 20|4. évi koltségvetés
terv ezésénél vegye fi gyelembe.
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c) az a)-b) pontban foglaltak teljesítése érdekében 2014. évi költségvetés teľhére önként
vállalt feladatként egyszeri jelleggel 3.000,0 e Ft maximum cisszeg eľejéig előzetes
kötelezettséget vállalt, melynek fedezetéül az ĺinkormźnyzat saját bevételeit jelöli
meg.

Felelő s : pol gármest et, J egyző, gazdasági tarsaság ügyvezetőj e

Határidő: a)-b) f}Ia. január 10. (tervezéshez előzetes tizleti terv, költségvetési tervezet),
b) 2014. évi költségvetés elfogadása

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a polgáľmesteľt 20t3. decembeľ 3.án, a
Fogyatékos Emberek Világnapján a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
on ko rmá nyzat nevében a szán déknyilatko zatot aláírta.

Jgvaslat a Budapest WII. keriilet, Kúlvdria tér 6. és u Kdlvúria tér 14. szdm
alatti iires, önkormĺtnyzati tulajdonú nem lakós céIú helyiségek nyilvúnos
e gyfo r d uI ó s p dly dzato n tii rt é n ő b éľ b e ad d s úľ a

439t2013.(Xrr.04.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Ká|vátia tér^6. szám a|atli ingatlanon beltil
elhelyezkedő, 35881/0lN16-24 hľsz-ú, cisszesen I04I m. alapteľületű és a Budapest VIII.,
KáIvariatér 14. szźlm a|atti insatlaÍIon belül elhelvezkedő. 359|5l0lN38 hĺsz-ú. összesen
457 fiŕ alapterületű iires önk-ormtnyzati tulajdoni nęm lakás célú helyiségek egyĹittes
béľbeadásaĺa nyilvános egyfoľduló s páIyźzat kiírását az a|źlbbi feltételekkel:
a.) a helyiségekben végezhető tevékenység: színház. illetve ezzel osszefiiggésben lévő

egyéb kulturális' vendéglátó és raktározás célra.
b.) a minimális bérleti díj ĺisszege 960.577- Ft/hó+ÁFA
c.) a helyiségek csak egyĹĺttesen vehetők bérbe
d.) béľleti jogviszony idótartama: hatźrozatlaĺr idő, az évađ végére szóló felmondási

idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad decembeľ 3l-ig kell bejelenteni.
e.) a béľleti szerződésben kikötésre kerĹil, hogy a bérleti jogviszony első 15 évéľe felek a

hatźlrozott. idejű bérleti jog megsztĺntésére vonatkozó feltételeket magukľa
vonatkozó 1 ag kote|ezően e l fo g adj fü .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetésí szabá|yzatról szóló 42812012. C{.II.

06.) számú a Budapest Jőzsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹileténekhatátozatábaĺl
foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yazati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Buđapest Főváros Kormanyhivatala VIII. keriileti Hivatala okmanyirodáján, valamint a
Budapest Fővĺĺĺos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala
hirdető tźĺblájźln, a vagyoniigyleti megbízott iigyfelfogadásra szolgá|ő helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormanyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal számfua
költségmentes hiľdetési felületeken torténő megjelentetés szélesebb kĺjrű biztosítása
érdekében az egyéb renđe|kęzésre álló internetes hirdetési portálokon kę|Ikozzétenni.
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4.) a benýjtott ajánlatok e|bírttlására 5 tagu bizottságot hoz|étre, amelynek tagsaira

Santha Péterné
Gúzs Gyula
Jakabff Tamás
Kaiser József
Dr. Révész Máĺa
jelcili ki.

5.) eredménytelen páIyázat esetén a páIytnat eľedményének megállapításával kapcsolatos
tulajdonosi, bérbeadói dtintés meghozataláva| a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi
B izotts ágot hatalmazza fe|'.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Hatźriđő:ZjI3. december 1 1.

A VaevoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tá,jékoztatása alapján: A. pá|yázat
20|3. decembeľ 9-től |<lírálsľa keriilt, a beadási határidő 2014. januáľ 17. volt. A
Képviselő-testület 1212014. (II.05.) számú diintésével |ezárta a páůyázatot, és dtintött a
helyiségek bérbeadásáľól. A bérleti szerződés a|áírásra kerůĺlt.

Józsefvúros Közbiztonsúgdért és Kijztisztusĺtgĺtért SzolgúItató Eg1łszemélyes
Nonprofit Kft. ,,Vű,' beszltmolója ű végelszĺÍmolĺÍs músodik évérőI és ű
folyamatbun lévő peres iiglekrdl, jayaslu! a,vlígelszúmolĺts tovúbbi menetére

ZART ULES

4s8t2013. (XIr.18.)
A Képviselő-testĹilet tulajdonosi jogkorében úgy dtint, hogy

1. Elfogadja a Jőzsefváros Kozbinonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonpľofit Közhasznú Kft. v.a. végelszáno|őjźnak, a Tátsasás pęres

ügyeiľő 1 szőIő b eszźnrlo|őj át.

Hataridő. 2013. decęmber 18.

Felelős : polgĺĺľmester
2. a.) E|határozza a Józsefuaľos Kozbinonságáén és Koztisńaságáért Szolgáltató

Egyszemélyes Nonprofit Kcizhasznú Kft. végelszámolásanak megszűntetését és a
múködésének tovább folyatását 20 I 4. 0 1 . 0 1 . napjźĺőI.

b.) Felkéri a Józsefuaros Kozbińonságáért és Koztísztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kĺjzhasznú Kft. v.a. vége|számo|őját a végelszĺímolás
megszĺíntetéséhez sziikséges cégj ogi intézkedések megtételére.
Hataľidő a) pont esetén: 2013. december 18.

b) pont esetén: 2013. december 31.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester
b) pont esetén: Józsefuaľos Kozbiztonságáért és Köztisztaságáért SzolgáItatő
Egyszemélyes Nonpro fit Kozhasznú Kft . v. a. végelszámoló
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3. Felkéľi a Jőzsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kozhasznu Kft. polgármester által megbízottigyvezetójét, hogy aTársaság
2014. évi:Ú'z|eti tervét a Képviselő-testület 2014. év januári i.iléséľe nyrijtsa be.

Hatáľidő: z}I4.januári ülés
Felelős: Józsefuaros Kozbiztonságáért és Ktjztisztaságáért Szolgtitatő Egyszemélyes
Nonprofit Kĺjzhasznú Kft . ügyvezetőj e

A Vaeyoneazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása atapján: a beszámoló
elfogadása továbbĺ intézkedést nem igényelt. A cégbíróság felé firténő bejegyzési
ktitelezettségnek a gazdasági társaság eleget tett. A társaság az iizleti tervét a Képviselő.
testiilet f0|4. febľuáľ 12.i üIéséľe nyújtotta be, mely elfogadásra került.

Javaslat u ,,TÉR_KOZ, pútyózat keretében üz együttmíĺködő partnerekkel
kap cs o lato s dö ntés ek megho zataldra

46|ĺ2013.(KI.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Főváľosi K<lzgyrĺlés I573l20I3.(09.26.) szttmí hattrozatźnak 2. sztlmiĺ
mellékletében ä ,, Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegúj itása,, elnevezésiĺ projekt megvalósításáta megíté|t 317 .516,0 e Ft összegű
támogatásból 171.500,0 e Ft támogatást a 274|20I3.(VII.17.) szárrľl képviselő-
testületi határozat 1. pontjában foglalt együttmiĺködő partnerek szźlmtna átad.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0I3. december l 8.

2. elfogadja az eIőterjesztés |. számű mellékletét képzo,, Euľópa Belviíľosa Progľam II.,
a Palotanegyeđ Kulturális Varosmegújításď' elnevezésrĺ program pľojekt elemeinek
megvalósítására, társashazakkal kcjtendő EgyÍittmúkcidési Megállapodás fobb tartalmi
e lemeit, é s felhat alm azza a pol gĺíľme stert annak aláír ásźĺ a.

Egyben felhata|mazza apolgźrmesteľt az Egyĺittmfüodési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírására, amennyibeĺ az nem érint ĺinkormányzati
foľľásbevonást, hattttidő módosítást, vagy az e|fogadott program elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

Felelős : polgĺĺrmester
Határíđő : 20 1 3 . december 1 8, az e setle ges mó dosításokat követőe n azoľľraI.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a Józsefuáľosi
onkormányzat a pźůyázatban részt vevő 24 db társasház'zz| 2014. február 28-án ktittitt
E gy üttműköd ési MegáIlapodást.

A 274|2013.NII.|7.) számú képviselő-testĺileti határozat 1. pontjában foglalt
együttműkiidő paľtneľek ktizül egy táľsasház (Máľia utca 16.) megromlott gazdasági
helyzetére hivatkozva visszalépett, így vele nem keľĺilt a|áírásra az Egyilttmĺĺkiidési
megállapodás.
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I av as I at dr o g s zemét ö s s ze gy íÍj t é s e t dľ gy ú b a n t dm o g at ús i s zer ző dĺí s
megkötésére

487120Í3.(KI.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) felkéri a polgármestert a drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében
támogatási szetzoďést köss<jn az Emberi Erőforrások Minisztériumźna|, azzaI' hogy a

támo gatás i ö s sze g az alábbi pro gramel emek felhas zná|ását b izto s íts a :

- 1 db Suzuki Splash gépjármíibeszerzés és a kapcsolódó egyéb díjak, biztosítási díjak'
izemarlyagkĺĺltség,
- 5 fő drogszemét összegyűjtését biztosítók bérezése és járulékai, munkaľuha,
- a drogszemét osszegyíijtéséhez szfüséges eszközök, kellékek.

b) a határozat a) pontja szerinti pľogľamot a Jőzsefvźrosi K<jzteriilet-felügyelet és

Városüzemeltetési Szolgálat kĺjzľęmfüödésével valósítj a meg.
c) elfogadja atámogatási szerződés megkötéséhez szĹikséges - az előterjesztés I. számtl

melléklete szerinti ađat|ap tervezetét és a 2. szźtm,ű mellékletét képezó költségterv
tervęzetét.

d) a pľogľam keretében beszeruett 1 db gépjárművet a feladate||áttsrahatározatlan időre,
térítésmentesen a Józsefuáľosi Kcjzterület-felügyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat
haszná|atábaadja.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő: 2013. decembęr 18.

2. felkéľi a polgármestert a tźlmogatási szeruődés megkötéséhez szfüséges valamennyi
dokumentum (különosen a támogatás igénylésére vonatkoző ađatlap, azígényelttźlmogatás
fe|hasznźiásaľa vonatkozó költségterv, nyilatkozat. felhatalmaző levé| a benýjtandó
b e szedé si me gb ízás (ok) te lj e s íté s ér e) a|áít ásźr a.

Egyben feLhata|mazza a po|giírmestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges
módosításainak a|áírására, amennyiben az nem érint önkormtnyzati foľrásbevonást,
határidő módosítást vagy az elfogadott program ęIemeinek tartalmi módosítását.

Fęlelős: polgáľmester
Hatźlridő: 2013. december 1 8.

3. atánogatásí szerződés aláírásával egyidejrĺleg előzetes kcitelezettséget vá||a| a gépjáÍmu
fenntaľtásara a tźlmogatási időszak Le1áĺatát követően 5 évľe _ ĺlnként vállalt -, melynek
éves kĺjltsége várhatóan 500,0 e Ft, melyet a Jőzsefuáľosi Közteriilet.felĹigyelet és

Városĺizemeltetési SzolgáIatköltségvetésében biztosít, az onkormárlyzat saját bevételeinek
teľhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: atámogatási időszak |ejáratátkĺjvető 5 év

4. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatfuozatban foglaltakat aferntartási kötelezettség időszaka
alalt. az önkormány zat év enkénti kĺl lts é gveté s éb en ve gye fi gye lemb e.



Felelős: polgármesteľ
Határidő. atźlmogatási időszak |ejźnatát kĺjvető 5 év

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a határozat |.-2. pontja alapján a támogatási
szerződés megkiitéséhez szükséges valamennyi dokumentvm ilz Emberi Eľőfoľrások
Minisztóriuma fcló 2013. dccembeľ 20-ín benyújtásra került. Felek a támogatási
szerződ'ést 20ĺ3. decembeľ 3 l -én a|áírtátk.

A Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 487120|3. (KI.18.)
számú határozatálban fogla|tak az ůigyosztály a 2014. évi költségvetés tervezésénél
figyelembe vette, fedezete a 1|.403 címen biztosított.

D ij ntés szeméIy es érintetts ég kérdés éb en t)n kormdnyzati ható sdgi iigl ben
zÁnr Üĺns

2ĺ20|4. (II.05.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. megállapítja, hogy Képviselő-testület egyik tagja sem jelezte személyes éľintettségét a

Budapest, VIII. kertilet József krt. 2. sZ. a|atti tarsasházon elhelyezett
reklámhordozókkal ĺisszefiiggésben kiadott 26-2891212013 igyiratszźlmú településképi
kötelezési, valamint aÍáĺsashźz homlokzatának felújítása ügyében indított 26-6/I/2014
tigyszámú településképi véleményezési, valamint ugyanitt rekIámozás tigyében
indított településképi bej elentési elj áľásokban.

2. a Budapest, vn. keľiilet József kľt. 2. sz. a|atti táĺsashźzon elhelyezett
reklámhordozókkal összefüggésben kiadott 26-28912120|3 ĺjgyiratszźtmű településképi
ktitelezéssel szemben benyújtott fellebbezésbęn előadott |<ĺzáĺási kérelemnek,
tekintettel a l. pontban foglaltakĺa' nem ad helyt, amellyel kapcsolatban a jelen
hatáľozat 1. számú mellékletét képező végzésthozza.

3. a Budapęst, VIII. keľiilet József krt. 2. sz. alatti ttnsasház homlokzatanak felújítása
ügyében indított településképi véleményezési, valamint ugyanitt ľeklámozás Ĺigyében
indított 26-61112014 igyszámú településképi bejelentési eljárással tisszefiiggésben az
online-Contact Kft. által benyújtott elfogultság miattíkizźrási kérelemnek, tekintettel
az |. pontban foglaltakľa' nem ad helyt, amellyel kapcsolatban a jelen hatáĺozat 2.

szźlmű mellékletét kép ezó v é gzést ho zza.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: valamennyihatttĺozati pont tekintetében 2014. február 05.

A Váľosfeilesztési és Főépítészĺ ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a társasház ktiziis
képviselője a ľeklámot leszedette és a fellebbezést visszavonta.

z.)



Javaslat ajdnlut benyújtdsĺtra a BFVK úkul a Gutenberg těr 3. és a Rtjkk Sz u.

3. szdm alutt talúlható helyiségek értékesí'tésére kiírt púIyúzatifelhívásra
ZART ULES

3t20r4. (rr.0s.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. felkéri a 4llpolgarmestert tegyen ajtnlatot BFVK Zrt. á|tal meghirdetett Budapest Fővaros
onkormĺányzata kizźrőlagos fulajđonát képező Budapest VIII. kerület Gutenberg tér 3.
(hrsz: 36657l0lN44,240 m2 összközmúves) és a Rökk Szilárd u. 3. (hĺsz: 36658l0lN3I,
I32 mf, részkozmuves) szám alatti helyiségek megvásáĺIttsaľa nettó 75 3OO 000 Ft + Áa
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februáĺ 07.

2. felhata|mazza a polgármestert az ajánlatí dokumentácíő aláftźsźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatánđő : 20I 4. februaľ 07.

3. elfogadja az ingatlan adásvételí szeruođés tervezetet és fęlhatalmazza a polgármestert
nyerte s p źůy ázat e s etén az ingat|arl adásvétel i szer ző đé s a|áit ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Fővarosi Kozgytĺlésthatátozattnakkézhezvételétől számított 10 munkanap.

4. a 2OI4. évi költségvetés teľhére ęIózetęs ktltelezettséget vá||al 75300000 Ft+ Áfa
összegben, és felkéľi a polgáľmesteľt vegye figyelembe a 2014. évi költségvetés
tervezésekor.

Felelős: polgármester
Határĺdő: 2014. évi költségvetés teľvezése

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapjáni az új Polgári Tiirvénykiinyv miatt a
felhívásban szereplő szerződ,ést a Fővárosi Onkoľmányzatnakmódosítanĺa kell, melyet a
Ktizgyĺílésnek kell elfogadnia. A kiizgyűlési dłintés után nyÍIik lehetőség a végleges
szerzőđés a|áírására.

ravaslat egyes személyiłgyi dtintések meghozataldra a Vúľunk Rdd Napközi
o tth o n o s ov o da u,ezetőj e,vo natko zds úb a n

ZART ULES

4t2014. (rr.0s.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Kormos Tibomé a Várunk Ráđ Napkĺjzi otthonos ovoda vezetojének kérelmére,
kozalka|mazotti jogviszonyának nyugdíjazása okán felmentéssel történő
megszüntetéséhez 20 I 4. február I 6. ĺapjáv aI kezdőđó felmentési idővel 20I 4. októbeľ
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15. napjáva|hozzájárul, és a felmentési időből 201'4.június 16. napjźúőI2014. október
15. napjáig a munkavégzés aIőI mentesíti.
Felelős:polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. februaľ 15.

A Jegvzői Kabinet Személyügyi Iroda tájékoztatása alapján: Koľmos Tiboľné
felmentése tárgyá.}lan kelt munkáltatói intézkedés 20t4. február 15. napjával
előkészítésre került a határozatban foglaltaknak megfelelően, melyet a Polgármesteľ'
mint az egyéb munkáItatói jogktir gyakorlója a|áírásźnal látott el.

f. felkéľi dľ. Kocsis Máté polgármestert, hogy a Váľunk Rád Napkĺ]zi otthonos óvođa
vezetői munkaköréľe kiíľásra keľtilő páIyźnatot a márciusi rendes képviselő-testiileti
iilésľe terjessze be.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2014. március 5.

Humán tájékoztatása alapján: A
Váľunk Rád Napkiizi Otthonos ovoda vezetői munkaktirére kiíľásra kerülő pá|yázat a

2014. máľcĺus 05-i képviselő-testiileti ülésľe beterjesztésre keľült. A Képviselő-testüIet
rĺgy dtinttitt, hogy páiyáłzatotjelentet meg az óvodavezetőibeosztáls megbízással ttirténő
ellátására, a2014. október 16-tól 20ĺ9.július 3l.ig terjedő időszakra szólóan.

Javaslat a 2014. évi Díszpolgdri cím, rózsefvĺźrosi BecsiiletkereszÍ,
Jó,zsefvúrosérĄ ró Sport és az Ara,nykoszo.rú kitiintetések adomúnyozdsdra

ZART ULES

5ĺ2014. (II.05.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.a Díszpolgaľi Cím kittintetést 20|4-berl az alźlbbi személynek ađomtnyozza:

- Dr. Erdő Péter -bíboros
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. februar 5.

2.a [őzsefvaľosi Becsiiletkereszt kittintetést 20I4-ben az a|ábbi személyeknek ađományozza:

l./Prof. Dr. Tringer LászIő
2.l Lobmayer Komél
3.l Dr.TriznaZo|tánné

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februaľ 5.

3.a Józsefvárosért kittinteté st 20 ĺ 4 -b en az a|ábbi s zemélyeknek adomán y ozza:

Dľ. Ferencz y J uđit-Ilźuiorvo s

Dľ. Szenes Andrea
S ipka Laszlő l Civilek a Palotanegyedért Egye sület

r./
2./
3.t
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Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20 I 4. február 5.

4.a Iő Spoĺt kitüntetést 20l4-ben az alábbi személynek , szerYezetĺek adományozza..

1./ White Sharks HC
2.l Madaräsz Csaba - Losonci Iskola testnevelő tanár

3./ Sánclor Pétęr - Deák Diák Tskola testnevęlő tanáľ
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 5.

5.a Józsefuárosi Aranykoszoru kitiintetést 2014-ben az a|ábbi személyeknek, szewezeteknek
ađomáĺyozza

1./ Port-Korut Kft.
2.l Kosztolnik Lászlóné

3.l Geĺerźll Building Kft.

4./ Schön LászIő

5./ Veres Tamás és neje
Felelős: polgármesteľ
lJatáríđő : 20I 4. február 5.

6.a Díszpo|gźni Cím, a Jőzsefvárosi Becsiiletkereszt, a Jőzsefvźrosért és a Józsefvaľosi
Aĺanykoszoru kitüntetést dr. Kocsis Máté polgármester adja át.

Felelős: polgármester
Határidó : 20 I 4. február 5.

7.a 2014. évi Díszpo|gári Cím, a Jőzsefvtroséľt kitiintetés, a Jőzsetvárosi Becsületketesń', a
Józsefuáľosi Aĺanykoszorú és a Jó Spoľt kitiintetések źńadásáta2014. maľcius I9-én kerĺil soľ
az o|asz Kultúrintézetben.
Felelős : polgĺíľmester
Hatrĺľidő: 2014. febľuár 5.

8. fęlkéri a Jóhír Nonprofit Kft. iigyvezetojét a határozatban foglalt kittintetési tinnepség
megszerve zésére és lebonyolítási feladatok el látásĺíra.
Felelős: polgármester
Hatźniđő : 20I 4. február 5.

A Humánszoleáltatásĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a kitüntetések átadásra
kerůiltek 20|4. máľcius 19-én az átadási ůinnepség keretében.

A Budapest Fővúros WII. keľiilet Józsefvĺtrosi onkormőnyzat
adó s súgáIlo mdny ónak M agy ur Allam dkal tijľténő dtvdllalúsa

6t20r4. (rl0s.)
A Képviselő-testület
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Magyaroľszág2014. évi központi koltségvetéséről sző|ő 2013. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: 2014. évi kcĺltségvetési törvény) 61-68. $-aiban foglaltakĺa
figyelemmel kinyilvanítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben íľt feltételekkel
az ađősságállománya Magyar Allam által torténő tltvtLlla|ását igénybe kívánja venni.

kijelenti, hogy az oĺlkormányzat nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlakĺjveteléssel, ami 2073. december 5-én kifejezeÍten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetéte, vagy teljesítésének biztosításául szolgált.

kijelenti, hogy amennyíben az onkormányzat egy átvállalással érintett lgylete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezéséte szo|gáIő tigyletté válik, ,lgy a befolý bevétel ĺisszegét, legfeljebb az
éľintett ađósságból átváI|a|ásra keriilt összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3

munkanapon belül átuta\ja a kincstár által megjelölt fizetési szám|ára.

kinyilvanítja, hogy a Polgáľi Tĺirvénykönyvľ9l sző|ő 1959. évi IV. toľvény 332. $

a|apjarl megállapodást kíván kdtni a Magyar Allammal az ĺinkormtnyzaÍot terhe|ó, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya á*á||alásárő|.

5. az adősságátvá|Ia|ással <ĺsszefüggésben felhatalmazza apo|gármesteľt, hogy:

a) megtegye a20|4. évi kĺiltségvetési torvény 67-68. $-ai szerinti nyilatkozatokat
és intézkedéseket,

b) az átvállalással éľintett adósság részét képező tigyleteket a 20|4. évi
költségvetési töľvény 67-68. $-a szerinti átváIla|ás érdekében ne alakítsa tń, azt
váltó formáj źlban adja tt,

c) a20I4. évi költségvętési torvény 68. $ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkĺlsse.

6. utasítja a polgármesteľt' hogy az adősságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő iilésén tájékoztassa a testĹiletet.

Felelős: polgiĺrmesteľ
Hatáľidő: 1-5. pontok esetében 2014. februaľ 28.,6.porrt ęsetében 20|4. április 30.

A Pénzügyi ÜgYosztálv tájékoztztása alapján: a Képviselő.testüIet 6120|4. (II.05.) száműt
határozatában foglaltak esetében a TaľtozáłsátváI.|a|ási szerződések 201'4. február 15. és

28. kőzött aláíľásľa kerültek, az adósságátváů|a|ással kapcsolatos intézkedésekről a
beszámoló a Képviselő-testület április 23.ai ülésén került soľ.

Javaslat a ,,TÉR_KDZ A,, púIydzattal kapcsolatos döntések meghozataldra

7120Í4. (II.05.)
A Képviselő-testiilęt úgy dĺint, hogy

1. a) a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel (székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap téľ

3., nyilvántaľtási szźlm: 12975, ađőszám 18196607-1-42), az ,,Európa Belvárosa
pľogľam II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítźsď, elnevezésű projekt
megvalósítására egyĹittműktjdési megállapođást kĺit;

b) elfogadja az eIőteľjesztés I. szźtmu mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belváľosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújítása,, elnevezésű progľam nem

2',7
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beruházási célú, kĺizĺisségformźt|ő projektelemeinek megvalósítása tárgyí
egytittműködési megállapodás főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgáľmestert
annak aláírására.

Egyben felhatalmazza a polgármestert az Egyútműkcjdési Megállapodás esetleges
módosításainak a|áirásáľa, amennyiben aZ nem érint önkormányzati forľásbevonást'
határido módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását.
Felelős: polgáľmester
Határidő:2014. februar 20, az esetleges módosításokat követően azomal

2. a) a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.,
cégsegyzékszám..01 10 042451) az ,,Európa Belvaĺosa program II., a Palotanegyed
Kulturális Városmegújítása,, elnevezésű pľojekt kĺizmúfelújitástnak - Bródy Sándor
utcavízikozmu cseréje - megvalósitásźtra együttműködési megállapodást ktlt;

b) elfogadj a az e\őterjesztés 2. sztĺrlí mellékletét képező, az ,,Eutőpa Belvárosa
program II., a Palotanegyed Kultuľális Városmegújitásď, elnevezésű projekt
közműfelújításĺának megvalósításatáľgyil együttmfüödési megállapodás főbb taĺalmi
elemeit és felhatalmazza a polgármesteľt annak a|áirźsára.

Egyben fe|hata|mazza a pol,gźltmestert az Egffimrĺködési Megállapodás esetleges
módosításainak a|áírźlsáľa, amennyiben az nem érint ĺjnkormányzati foľľásbevonást,
hattrídó módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő : 20 | 4 . februaľ 20 . " az esetle ges mó đo sításokat követő e n azomal

A Váľosfeilesztési és Főépítészi UeYosztály tájékoztatása alapján: a Józsefuáľosi
Onkormányzat Civilek a Palotanegyedért Egyesülette| 2014. febľuár 19.én kiitiitt
Egyiittmiĺkłidési. Megállapodást a pľojekt megvalósítására.
A JónseÍválrosi onkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt.-ve| f0|'4. februáľ 28-án kiiti'tt
E gyĺittműkii dési Megállap o dást a p ľoj ekt m egv aló sít ásár a.

Juvaslat a rnn_roz ,,B,, jelí,í púlyúzattal kapcsolatos tovúbbi dijntěsek
meghozataldra

8t2014. (II.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

elfogadja az előteqesztés 1. sztlmu melIékletét képező a,,JAT1Z}TÁRSAK _ II.

János Pá| pápa téri jtftszőtér funkcióbővítő megújítása'' elnevezésrĺ progľam
megvaló sítására vonatk oző, a Népszínhá z Kor a P ol gaľi Ertékekért Egyesülettel ( 1 0 8 7

Budapest, Beľzsenyi utca 4.I./18, adószźtm: |8294028142) kötendő Együttmiĺködési
Megállapodást.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2014. februaľ 05.
a határozat 1. pontja alapján fe|hata|mazza a Po|gármestert az Egyiittműkcjdési
Megállapodás és aĺnak esetleges módosításainak a|áiráSáľa, amennyiben az nem étínt

l.

2.
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önkormányzati foľrásbevonást, határiđő módosítást vagy az elfogadott progľam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. februaľ 28.

A Váľosfei tájékoztatása alapján: a pľojekt
megvalósítására 2014. február 24-én létrejiitt az EgyíittmíÍktidési megállapodás 

^Jrizsefuáľosi Onkormányzat és a NépszínházKłir a Polgáľi Ertékekért Egyesület kłizłitt.

Javaslat a róhíľ JózsefvĺÍrosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit
Kft-v e I k ap c s o l ato s t ul aj d o n o s i d ö nté s e k m e g h o zat aI dr a

912014. (II.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) etfogadja az előterjesztés mellékletét képezó taľtalommal a Jóhír Józsefuáros

Nonpľofit Kft. alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a polgáľmestert annak
alź,j.rásźľa.

b) az a) pontban foglaltak a|apjtn felkéri a Kft. iigyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
sziikséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Jóhíľ Józsefuaros Nonprofit K-ft.

ügyvezetője
Hatáľidő: a) pont ęsetén 2014. február 07,b) pont esetén 2014. februáľ 15.

A Vaeyongazdálkodási és tizemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: a döntés
éľtelmében elkészült az a|apítői határozat, mely a|áírásra és benyújtásľa keľült a
cégbíľóság felé.

Beszdmoló a Józsefvúrosi Közösségi Húzak Nonprofit Kft vaglonkezelésében
lévő ingatlanokróI

10t2014. (rl.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Jőzsefvárosi KĺizösségiHtnakNonprofit Kft
beszámolój źi aHoránszky u. 13., Dankó u. 18. és a Homok u. 7. szźlm a|atti onkormźnyzatí
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelés ére vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 5.

A Vagyoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a beszámoló
további intézkedési ktitelezettséget nem vont maga után.
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Juvaslat ű Józsefvdrosi Intézménymííkiidtető Központ szolgdlati
gépjúrmíívének elhelyezésére a Budapest WII., rózsef u. 27. szdm ulatti telken

1tĺ20ĺ.4. (II.05.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy a 16512013. (V. 08.) szćĺmuhattĺrozattnak2.) pontját a

további pontok vá|tozatlarlul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja:

1.) eltér a 22412012. (VII. 05.) számú képviselő-testÍ.ileti határozat II. fejezet 8. c)
pontjában meghatátozott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József v 27.
szźm aIatti telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi
Rendőrkapitányság, a Józsefuarosi VarosĹizemeltetési Szolgálat és a KözterĹilet
felügyelet dolgozói részére,1.500,- ft+ 

^fa/gépkocsĹbeálló 
havi bérleti díj mellett. A

Közteľület-felügyelet szo|gá|ati gépjárművei, valamint a Józsefuárosi
Intézménymfüödtető Kcizpont IXK-950 forgalmi ľendszĺĺmú Volkswagen Bora típusú
szolgźiati gépjáÍmnve a Budapest VIII., József u, 27. szźlm a|atti telken ingyenesen
paľkolhatnak, mivel kĺjzfelađatot látnak el.

Hataľidő: f014. februźr |2.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgYosztály tőĄékoztatása a|apjátn: A haszná'|ati
szerződés a|áírásra keľiilt. Aziigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, KúIvdria tér 6. és a Kdlvdria tér 14. szúm
alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús céIú helyiségek bérbeaddsdra
kiírt ny ilv dn o s e gyfo r d uI ó s p dly ó zat er e dmé ny é n e k m e g úII ap ít d s dr a

12t2014. (rr.Os.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1.) a Kisfalu Kft-t a Budapest VI[.' Ká.Jvá.ľia tér 6. szám alatti ingatlanon beliil
elhelyezkedő, 35881/0lN16-24 łlrsz-il, összesen 104I m" alapterĹiletű és a Budapest
VIII.' Kálváľia tér |4. szám a|atti ingatlanon belül elhelyezkedő,359I5l0lN38 hĺsz-ú,
összesen 457 ÍÍ? alapterületű ures tinřormtnyzati tulajdonu nem lakás célú helyiségek
együttes bérbeadására kiít nyilvános egyfoľdulós páIyázatot éľvényesnek és
eredményesnek nyilvánítj a. A pá|ytzat nyeľtese a Turay Iđa Színház Kcjzhasznú Nonprofit
Kft.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy a Turay Ida SzínházKozÁasznu Nonprofit Kft-vel a bérleti
szetzőđést a benýjtott pá|yázat alapjánkösse megaz alábbi feltételekkel

a.) a helyiségekben végezhető tevékenység: színhán, illetve ezzel osszefiiggésben lévő
egyéb kulturális' vendéglátó és ral<tározás célra.

b.) a bérleti díj összege: 970.000,- Ft/hó + Áfa.

c.) biztosítja abérbeszámítás lehetőségét abérlő részére. Felkéri aYtrosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottságot, hogy a bérbęszámítási megállapodásról a 2014. évi
koltségvetésben biztosított előirany zat ťtgy elembevételével dĺints<jn.

đ.) béľleti jogviszony időtartama: határozatlan idő, az évad végére szóló felmondási
idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad december 31-ig kell bejelenteni.



e.) a bérleti szerzőďésben kikĺjtésre kerĺil, hogy a bérleti jogviszony első 15 évéľe felek a

határozotÍ idejrĺ bérleti jog megszűntéséľe vonatkozó feltételeket magukĺa
vonatkozól ag kote|ezoen elfo gadj ák.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeađásának feltételeiľől szóló 35l20I3. o/I. 20.)
szźrrru Budapest Józsefvárosi onkormtnyzati rendelet 14. $ (2) bekęzdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizesse, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíqa a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezetó igazgatő
Határidő: 2014. február 12.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz 20|4.02.11-én
írásban éľtesítették a páiyázat nyertesét, majd a béľleti szerződést megktittitték vele.

Javaslat ű ,,DH-II/2L13 típuslł,, bérlakús póIydzat eredményhiľdetési
h atĺÍridej ének megho s szabbítds dľa

13t2014. (rr.0s.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy a Budapest Józsefuáľosi onkoľmanyzat Képviselő-
testtilet 40612013. (XI.6.) szttműhatározataa|ap1an2013. november 11. és 2013. decembeľ
13. napja kĺjzĺitt meghirdetett, ,,DH-II1}}I3 típusú''pá|yźzat eredményének kihiľdetési
határidejét 30 nappal meghosszabbítja. A páIyazat eredményét legkésőbb 201'4. marcius 13.

(csütöľtök) napjáigki kell hirdetni. A határidő meghosszabbításáról az cisszes pá|yazőt írásban
tttjékońaÍni kell.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2014. március 1 3.

A VagYongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A hatáľidő
meghosszabbításáľól 2014. febľuár 6. napján ke|t levelben az łisszes pá-Jyár'őt írásban
tájékoztatták.

Teleki téri piac ěpítésével kapcsolatos neg1ledéves besruźmoló

14ĺ20|4. (II.05.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy az e|őterjesztés melléklętét képezo, a Teleki téri piac
építésével kapcsolatos, 2013. évi IV. negyedévben végzett, műszaki ellenőrzési
tevékenysé grő1 és terv ezői művezetés r o| szőLő beszámolót elfo gađj a.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetője, Rév8 Zľt. vezetője
Határiďő : 201 4. februaľ 5.
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A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a beszámoló
elfogadása a2014. február 5-ei ůilésen megtiĺľtént.

Iavaslat tag delegĺÍIĺÍsĺÍra a Raoul ĺľ,allenberg Szakkiizépiskola és Szakiskola
intézményi tandcsdba

1,6ĺ2014. (II.05.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, elfogadja Soós György javaslatát, mely szerint a Raoul
Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 1.)

intézmény í tanäcsáb a Guzs Gyul a képvi s el őt del e gálj a.

17ĺ2014. (II.05.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) a Raoul Wallenberg Szakkozépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika

téľ 1 . ) intézményi tanácsába Guzs Gyula képvi selő t de|egá|ja,

Felelos: polgĺĺrmester
Határidő: 2014. februáľ 05.

2) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1) pontjáró| tájékoztassa a köznevelési intézmény
igazgatőját.
Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. február 1 5.

A Humánszolgáltatási Ugyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testületi dtintés
megkiildésre keľült a ktiznevelési intézmény igazgatójának 2014. febľuáľ 11-én.

Javaslat az V és W. keľiileti önkoľmdnyzatokkal _ gyermekek ótmeneti
o tth o n a t ĺÍr gy ĺtb an * k ij t ti tt e Il ĺźtúsi s zer ződ é s e k fe I üIv izs g óI at dr a

t8t201,4. (II.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a személyes gondoskodás kęľętébę tartoző gyermekjóléti alapellźúás, azon belül gyeľmekek
átmeneti otthona tárgyában, a Képviselő-testĹilet I43l20I2. (IV.l9.) sztlműhatálrozata a|apjtn
hattĺozott időtaĺamĺa sző|ő Belváľos Lipótvaros Budapest Fővaľos V. kerület
onkormanyzatta| 2012. április 23. napjan kötött ellátási szerzőđés, valamint a 269120T2.
(VII.19.) száműhatátozataa|apjźnBudapest Főváľos VI. kerĹilet Tetémáros onkoľmrĺnyzatta|
2012. november 72. napjarl kötött ellátási szerzőđés 6.2. pontjaiban fogla|tak alapjźtn a
szerződésekben meghatźtrozott 1.100.000,- Ftlfőlév összegű készenléti díj és 1650 ,- Ftlnaplfo,
valamint 3200,- F tl nap l fő térítési díj összegét fenntaľtj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźniđő: 20 I 4. februáľ 05.

JZ



2. feIkéri a polgármestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. kerület onkormányzatát a
határozat1.pontjábanmeghatározottakrőltĄékoztassa'
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 20.

l ,ą. Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapjánz azY.
. és VI. kerületi tinkormányzat tájékoztatása a Képviselő-testiileti diintésről 20|'4. febľuár
] 14. napján megttiľtént.

Javaslat egyiittmííködési megdllapodds megkiitéséľe az EséIyt a
Kibontakozúsra _ Kulturúlis és Szocidlis Alapíndnnyal

20/201.4. (rr.0s.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Iőzsefvárosi onkoľmźnyzat a ľÁľĺop-I.4.|-||l2l2\|flo02| azonosító számú
pźiyźzat kęľetében egytittmfüĺidési megállapodást kot az Esélý a Kibontakozásra -
Kultuľális és Szociális Alapítvaĺuryal (képviselője Ajtaí Rózsa, székhely: 1082 Buđapest,
Leonaľdo u. 43/b' f. l.), az egyittmiĺködési megállapodás szakmai egyĹittmfüc'dőként
kizáĺő|ag infoľmációnyúj tásra irányul.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. febľuár 05.

2. fe|hata|mazza a polgarmestert az 1. pont szerinti, az előteqesztés mellékletét képező
együttmfüödési megállapodás aláíráséra.
Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2014. febľuár 20.

A HumánszolgáItatási Ügvosztálv Humánkapcsolati lľoda táljékoztatása alapján2 az
Esélyt a Kibontakozásra - Kulturális és Szociális Alapítvánnyal ktitłitt együttmĺĺktĺdési
megállapodás aláírása megttirtént.

Beszúmoló dľ. Kocsis Múté polgĺźrmester 2013. évben igénybevett
szabadsúgairól

22ĺ2014. (II.05.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. dr. Kocsis Mźné po|gármester 2013. évben igénybe veÍt szabadságairól szóló beszĺĺmolót
elfogadja.

2. felkéľi dr. Kocsis Máté polgármesteľt, hogy 2014. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét a következő rendes képviselő-testĺileti ülésre teľjessze be elfogadásľa.

JJ



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1. pont esetében 2014. február 5.

f . pont esetében 2014. március 5.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: dr. Kocsis Máté polgármester 20|4. évre
vonatkozó szabadságolási ütemterve a 20t4. március S-ei ľendes képviselő-testĺileti
iilésľe beterjesztésre keriilt, melyet a képviselő testüIet elfogadott.

Az EIső Eneľgia-beszeľzési onkormĺÍnyzati Tórsulús pénziig1łi elszdmoldsdról
szóIó beszlÍmoló

23t20r4. (rr.0s.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesĺés mellékletét képező Első
Energia-be szerzési Tarsulás pénzngyi elszámolását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. februar 05.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjáÍIz 
^z 

elszámolás
elfogadását kiivetően azugy további intézkedést nem ĺgényel.

Beszdmoló a Képviselő-testüIet bizottsdgainak 2013. évi munkújúróI

24ĺ2014. (IL05.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a elfogadja aYźnosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság,
valamint a Humánszo|gźitatási Bizottság 2013. évi munkájaról szőIo, az előtetjesztés
mellékletét képező beszámo lókat.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő 20I 4. februaľ 05.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
további intézkedést nem igényel.

Javaslat ü 2014. évi közbeszerzési teľvjóvdhagydsdľa

29t2014.(rr.12.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. jővelhagyja az előterjesztés meIlékletét képezo az Öĺ.kormányzat 2014. évi
kozbeszerzési tervét és felkéľi a oolsármestert annak a|áírtsźna.

Felelős:po1gármester
Hatfuiđő:2074. februfu I2." altńrás hatáľiđeie 2014. február 14. 

?á



2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon az I. pont szerinti kozbeszerzési terv honlapon
történő megj elentetéséről.

Felelős: jegyző
Hatćnidő:Z0 14. februáľ 1 4.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a jóváhagyott 2014. évi kłizbeszerzési terv a
honlapon megielent.
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Beszámoló a két ülés kozötti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ĺilés kłiztitti fontosabb tinkoľmányzati eseményekről az alábbi jelentést
adom:

2014. febľuár 28.
A YIIL keľůileti rendőrség évértékelő állománygyűlése,
amelyen dľ. Tóth Tamás budapesti ľendőľfőkapitány is
résztvett.

2014. máľcius 5.

Saj tótáj éko ztatőt tartott dľ. Kovács Zo|tán államtitkáľ, dľ.
Sáľa Botond alpolgáľmester úr és Balogh István képviselő
a Kesztyűgyárban, melynek témája a Roma kultuľális
események megvalósítására kiírt 50 milliĺi foľint
ke retö s sz e yű p áily ázat.

2014. máľcĺus 6.

i20t4. máľcius 7.

2014. március 11.

Sajtótájékoztatő a Hl3-ban, téma: A fiatalok vá||a|kozővá
váiJását támogatő progľam' az eseményen ľészt vett
Czomba Sándoľ államtĺtkáľ úr és Sára Botond

i a. vrrr. kerületi Katasztrőfavédelem évéľtékelő
állománygyűlése.

Nőnapi ktisziintés az idősklubbokban.

A KorányĹprojekt bokrétaĺĺnnepségén Balog Zo|tán 
i

miniszteľ rĺľ és Dľ. Szócska Miklós államtitkáľ úľ mondott ;

14. március 14.

i zvl+. marclus IJ. : mĺnĺszteľelnök úr mondott iinnepi beszédet a ;

!lMúzemkeľtben. !

ri ii ' : ^: - ^-^-rrr-^-:^ ^ Tr^r-:--- ^^.^-: TT:,
i2014.március 15. lMárcĺus 15-ei megemlékezés a Polgármesteľi Hivatalbano i

ikoszorű,ľzáls a Hoľváth Mĺhátv térĺ emlékműnél. i

f0t4. március 7.

f014. máľcius 19.



2014. máľcius 20.

2014. máľcius 22.

2014. máľcius 27. Lakossági fĺórum az orczy Negyed Progľamrĺíl.

201'4, máľcius 27.
Bizonyságlevél átadó ünnepség a Polgármesteri
Hivatalban, az eseményen részt vett Vaľga Mihály
miniszteľ úľ és Vas Imľe iselő úr.

Az M4.es metrĺó kiizponti átadása.

Tavasznvitrí rendezvénv a Rezső téren.

Ludovika főépületének átadó ünnepsége, amelyen beszédet
i mondott Oľbán Viktor, Magyaľoľszág miniszteľelniike.

A' Százados úti Művésztelep cs opo ľto s kiállítás ának

20|-4. ápľilis 8.
;A roma kultúra napja alkalmából ünnepség a Muzsikus
i cigányok parkjában. Ktisziintőt mondott dľ. Szentes Tamás
! főpolgáľmesteľ.helyettes és dr. Kovács Zo|tán áIlamtitkár
i rĺľ is.

i201'4. április 9.

201'4. április 9.

A Főváľosi Közteriilet-fenntaľt ő Zrt. lakossági fóľuma, a
szelektívhulladékgyĺĺjtésseI kapcsolatban, a Polgármesteri
Hivatalban.

Vácz Gyula temetése Dunabogdányban, a Jĺózsefvárosi i

onkormány zatot Sántha Péteľné alpolgármester asszony
iselte.



20.|.|-2014. év átmenetileg szabad pénzeszkĺiz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

értéknaoia Lekötés lejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01.04 2011.01.11 500 000 000
MKB 2 hét 2011.01.04 2011.01.18 s00 000 000
MKB 3 hét 2011.01.06 2011.01.27 500 000 000
MKB 1 hét 2011.01.11 2011.01.18 500 000 000
MKB 2 hét 2011.01.18 2011.02.01 500 000 000
MKB 2 hét 2011.01.27 2011.02.10 500 000 000
MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000
MKB 2hét 2011.02.10 2011.02.24 500 000 000
MKB 2 hét 2011.02.15 2011.03.01 300 000 000
MKB 1 hét 2011.03.01 201.ĺ.03.08 300 000 000
MKB 1 hét 20í'ĺ.03.08 2011.03.16 300 000 000
MKB 3 nao 2011.03.24 2011.03.30 300 000 000
MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 000
MKB 3 hét 2011.03:24 2011.04.14 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 00c

Volksbank í hónap 2011.04.13 2011.05.13 500 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 00c
Volksbank 2 hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 00c
Volksbank 3 hét 2011.04.27 2011.05.18 500 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 00c
MKB 3 hét 2011.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 2011.06.03 500 000 000
Volksbank 3 hét 2011.05.18 20í 1.06.08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 201 1.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 2011.06.15 500 000 000
MKB 2 hét 2011.05.27 201 1 .06.10 200 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.09 2011.06.16 500 000 000
Volksbank 2 hét 2011.06.15 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 000

Volksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 000
ýolksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07 .19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.06 20't1.07.27 500 000 000

Volksbank 26 nap 2011.07.06 20í.1.0B.0í 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 'ĺ hét 2011.07 .19 2011.07.26 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 000

ctB 3 hét 2011.08.23 2011.09.13 300 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.08.30 2011.09.20 300 000 00c

Volksbank ,í hónap 2011.09.01 2011.10.02 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.16 201í.09'30 350 000 000



Volksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 í .10.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10-04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011-11.08 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 6 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000

Volksbank 1 hét 201 1 .1 0.1 I 2011.11.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11,21 2011.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Voĺksbank 1 hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000

CIB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.18 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

clB 2 hét 2011.12,02 2011.12.16 250 000 000

Volksbank 16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

ctB 2 hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01.06 250 000 000

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 350 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 500 000 000

Volksbank 2 hét 2012.01.03 2012.01.17 500 000 000

Volksbank 18 nap 2012.01.06 2012.01.24 250 000 000

Volksbank 25 nap 2012.01.06 2012.01.31 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 000

Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

Voĺksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000

Volksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 150 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 000

Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

ýolksbank 7 hét 2012.04-17 2012.06.06 400 000 000



Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000

Volksbank ô hét 20'12.05.09 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

Volksbank ô hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank ô hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000

Volksbank ô hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.06.20 2012.08.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012,07.04 2012.08.22 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 000

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.09.18 400 000 000

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.10 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000

ýoĺksbank 41 nap 2012.10.25 2012.12.05 400 000 000

ýolksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012j1.07 2012.12.19 200 000 000

ýoIksbank 50 nap 2012.11.14 2013.01.03 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.11.21 2013.0,ĺ.09 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012j1.28 2013.01.16 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 000

ýoIksbank 26 nap 2013.01.04 20't3.01.30 500 000 000

ýolksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 000

ýolksbank 5 hét 2013.01.09 2013.02.13 200 000 000

ýolksbank 6 hét 2013.01.09 2013.02.20 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.09 2013.02.27 500 000 000

ýolksbank 7 hét 2013.01.16 2013.03.06 400 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.23 2013.03.13 200 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.30 2013.03.20 200 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

ýoIksbank 6 hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000

Volksbank 6 hét 20.ĺ3.03.13 2013.04.24 300 000 000

Volksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000

Volksbank 48 nap 2013.03.21 20,ĺ3.05.08 500 000 000

Volksbank 6 hét 2013.04.03 2013.05.15 300 000 000

Volksbank 6 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 000

Volksbank 48 nap 2013.04.11 2013.05.29 400 000 000



Volksbank 55 nap 2013.04.11 20'13.06.05 400 000 000

Volksbank 62 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000

Volksbank 63 nao 2013.04.17 20í 3'06.19 400 000 000

Volksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 000

Volksbank 64 nap 2013.04.30 2013.07.03 300 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.07.10 400 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.15 2013.07.17 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05,22 2013.07.24 200 000 00c

Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 00c

Volksbank 8 hét 2013.06,05 2013.07.31 400 000 00c

Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 00c

Volksbank 10 hét 20í 3.06.19 2013.08.28 200 000 00c

Volksbank 10 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 00c

Volksbank 10 hét 20'ĺ3.07.03 2013.09.11 300 000 00c

Volksbank í0 hét 2013.07.10 2013.09.18 300 000 00c

Volksbank 10 hét 2013.07.17 2013.09.25 200 000 00c

Volksbank 9 hét 2013.07.31 2013.10.02 300 000 00c

Volksbank 10 hét 2013.07.31 20í 3.10.09 300 000 00c

Volksbank 47 nap 2013.08.30 2013.10.16 400 000 00c

Volksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 00c

Volksbank 42nap 2013.09.1 I 2013.10.30 400 000 00c

Volksbank 48 nap 20í3.09.19 2013.11.06 400 000 00c

Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 00c

Volksbank 6 hét 2013.10.09 2013.11.20 300 000 00c

Volksbank 47 nap 2013.10.11 2013,11.27 300 000 00c

Volksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 00c

Voĺksbank 6,ĺ nap 2013.10.11 2013.12.11 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 57 nap 2013.10.22 2013.12.18 400 000 000

Volksbank 70 nap 2013.10.30 2014.01.08 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.06 2014.01.15 400 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.13 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.20 2014.01.29 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.27 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.04 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.11 2014.01-15 300 000 000

Sberbank 21 nap 2013.12.18 2014.01.08 1s0 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.18 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 22nap 2013.01.07 2014.01.29 400 000 000

Sberbank 28 nap 2013.01 .08 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 000

Sberbank 35 nap 2014.01.15 2014.02.19 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.01.15 2014.02.12 300 000 000

Sberbank 35 nao 2014.01.22 2014.02.26 400 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.22 2014,03.05 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.29 2014.03.12 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.05 2014.03.05 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.02.05 2014.03.19 300 000 000



Sberbank 49 nap 2014.02.05 2014.03.26 300 000 000

Sberbank 49 nao 2014.02.12 2014.04.02 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.02.19 2014.04.16 250 000 000

Sberbank 49 nap 2014.02.19 2014.04.09 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.26 2014.03.26 200 000 000

Sberbank 42nap 20.ĺ4.03.05 2014.04.16 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.05 2014.04.23 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014,03.12 2014.04.30 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.19 2014.05.07 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.19 2014,04.23 200 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.26 2014.04.30 150 000 000

Sberbank 56 nao 2014.03.26 2014.05.21 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.26 2014.05.14 300 000 000

|ekotve összesen 2014 0218 Sberbank (volt Volksbank) 2 700 000 000

á | |am i hozzĄár u|ások fo|yószám |a Sberban k (vo| Volksbank) 51885452
hivata| fo|yószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 29 785 9í9
kö|tségvetési szám|a egyenlege 2014.02.í8 Sbel 'bank (volt Volksba 118785712

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lekötés

értéknaoia
Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank 0

Raiffeisen 0

!iberbanK
(volt
Volksbank) 64 000 000 000

MKB I 350 000 000

ctB 2 300 000 000




