
JEGYZoKoľyvr KIVoNAT

KészĹilt Budapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefvźrosi Önkormźnyzat Képviselő-testület 20t4.
május 14.én (szerda) 13.00 órakor a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tát gy a|őj ában me gtartott 4. ľen d kív ĺili ülé s érő l

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATARo ZATH)ZATALH)Z EGYSZERŰ sZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
74ĺ20t4.(v.14.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet az a|ábbi napirendet fogađja el a siirgősséggel együtt:

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgy alandó előterj esztések

|'/t. Beszámolĺó a BRFK VIIL kerĺileti Rendőľkapitányság 20|3. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis lĺĺ.áté _ polgármester

2. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

2t1. Javaslat fellebbezés elbírálására a Coľvin Aruháłr.a|' kapcsolatos

' telepĺilésképi eljáľásban ZART ULES
ZÁRT (írásbelielőterjesaés)
ULES Előterjesĺő: Dľ. Kocsis l|y'ráté - polgármester

2l2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Jőzsefuárosi páIyaudvar kerítésével
kapcsolatos településképi etjárásban ZART ULES

Z^RT (írásbetielőteľjesĺés)
ÜlÉs Előterjesztő: Dr. Kocsis l/ráté _polgármesteľ

2t3. Intézményv ezetői páiyázatokvéleményezése zĺRlr Ül,És
(írásbeli előterjesztés)

Z^RT Előterjesztő: Sĺíntha Péteľné - alpolgármester
Ül,És

L



3. Pénzügyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

3ĺ1. A Józsefvárosi onkormányzat 2013. évi kiiltségvetésének végrehajtásárĺól
szóló beszámolója és a zárszámadási ľendelet.tewezete
(Az eređeti írásbeli előterjesaés, amely 2014. április 30. napjan postźz;źsa
keľü1t)
Előterjesaő: Dr. Kocsis I[;4láté - polgáľmester

3t2. Javaslat a Józsefvárosi Onkoľmányzat 20|3. évi pénzmaľadványának
felhasználására és a 2014. évi kiiltségvetésľől szĺiló 3ĺf0t4.(II.13.)
iinkoľmányzati rendelet módosít ásllrv
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjeszto: Dr. Kocsis i|ĺĺ.źúé - polgármester

3l3. Javaslat bankszám|aszerződés módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

4lI. Javaslatszobľok, emléktáblákelhelyezéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

4ĺ2. Javaslat a rľn-xÖ 7,,A, pá|yźnatta|kapcsolatos döntések meghozata|ára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ
Egry Attila - alpolgáľmester
Dr' Szilágyi Demeter - képviselő



5. Gazdźl lkod ást, Gazdasági Tá rsasá gokat érintő előterj esztések

5n. Javaslat a Jóhíľ Józsefuáľosi Média és Galéria Kiizpont Kiizhasznú
Nonprofit Kft. Alapító okÍľatának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Barbara - igyvezetó ígazgatő

5t2. Javaslat a Jőzsefvárosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj donosi d tintések meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Eloterj e sĺő : Kovács Barbara - igyv ezetó igazgatő

5t3. Javaslat a Virágos Magyaľoľszágért Kiiľnyezetszépítő Veľsenyen tiirténő
jelentkezésľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Va gyonkezeléssel, vá rosü zemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

6t1. Javaslat Józsefuáros kłizigazgatási teľůĺletén levő vfuikőzmuvekkel
kapcsolatos megállapodás aláírására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }1.áté - polgáľmester

6/2. Javaslat a Népszínház utca ktizbiztonságának és köztisztaságának
javítására
(ĺ'a'b.lĺ előteľjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľĺ4źfté _ polgármester

Dudás Istvánné - képviselő
Zęntai Oszkár _ képviselő

6ĺ3. Javaslat a rendkíviili téli időjáľási viszonyok során elvégzett védekezési
feladatokról, megtett intézkedésekľőlo és a rendelkezésre bocsátott foľrások
felhasználásáľól szólĺí beszámoló elfo gadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgármester



7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

7l1. Javaslat ellátási szeľződés megkiitéséľe a Budapest Főváros II. kerĺileti
onkormányzatta|
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

7ĺ2. Kiiznevelési intézményekátszervezésénekvéleményezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Sántha Péterné - alpolgármester

713. Javaslat a Jőzsefváľosi'Egľesített Biilcsődék telephelyeinek elnevezéséľe
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesaő: Sántha Péterné - alpolgármester

7l4. Javaslat a JőzseÍvźlrosi Szociális Szolgáltatő és Gyermekjóléti Ktizpont

(írásbeli előterj esztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

8. Egyéb előterjesztések

8/1' Javaslat a 2014. évi európai paľlamenti választás soľán kiizreműkiidő
szav azatszám IáIó bwottság u á|asztott,tagsair a
(írásbeli e\óte1 esnés, P }ľI<ÉZBE S ÍTÉS )
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző, FIVI vezetője

8ĺ2. Javaslat a Jőzsefvźlľosi Ktizbĺztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi
Onkéntes Tűzoltĺĺ EgyesüIet részére 20|3. évben nyújtott támogatások
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint támogatási
szeľződés megktitésére'
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztĺĺ: Dľ. Kocsis Maté - polgármester

a -: ;.



8/3. Javaslat döntések meghozatz|ára a TAMOP-P-3.1.4.08/1-2008-0021
azonosító számrĺ pá.Jy ánattal kapcsolatban
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

8ĺ4. Javaslat drogszemét megoldása éľdekében további támogatási szerződés

(ĺrasbeli előteľjesztés, HELYSZÍN zuoszľÁssĺ.r;
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgrírmester

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő az A||ami Számvevőszék á|ta| a BÁRKA Színház Nonprofit
Kft -nél- v égzett e||enőrzés s el kap c s o lato s j elen té s rő l
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4:áté - polgáľmester

2. Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankĺí u. l.8. sz. alatti spoľtudvarok
kialakítási köItségeiről
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis I|ĺ4źlté _ polgármester

3. Tńjékoztató a ktiziisségi kertek kĺépítéséről
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺdaté _ polgármester

4. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejiĺ testĺileti határozatok
végrehajtásáról, ^z 

e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől' 
^jelentősebb eseményekľőt és az iinkoľmányzati pénzeszköztik átmenetĺleg

szabadrendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(íľásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }.1.ź./ré _ polgármester



1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1l1. Beszámolĺi ^ BRFK VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság 2013. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Mtúé_ polgármester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZoToB B sÉc szÜr SÉGES
HATÁROZAT:
7512014. (v.14.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BRFK VIII. kerületi Renđőľkapittnyság 20|3. évi
tevékenysé gérőI sző|ő beszĺámolóját fudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2014. május 1 4.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

2. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 2l|.pontja
Javaslat fellebbezés e|bírá'Jására a Corvĺn Araházza| kapcsolatos
telepiilésképĺ eljáľásban ZÁRT ÜI,És
(íľásbeli előteľj esaés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgáľmesteľ

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN lo xÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z ľ,ĺrNo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG S ZÜK S É GE S
HATAROZAT:
76t20|4. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Blaha Lujzatér I. sz. alatti Corvin Anhaz (36432.hrsz.) tulajdonosa szttmtrakiadott
26-681212013 iktatószámú I. fokú településképi kötelezésben foglalt I. fokú döntést
helyben hagyja



2. aB|ahaLujza tér 1. sz. a\atti Corvin An,ház(36432. hĺsz.) tulajdonosa szźľntra kiadott
26-68l2lf013 iktatószámú I. fokú településképi kotelezéssel szemben benyújtott
fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú hatósági jogkciľében eIjárva az a|ábbi hatátozatot
hozza'.

HATÁno ZAT

fellebbezési kérelemmel kapcsolatos elj áľásban

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatásköľében elj arva
a Blaha Lujza tér 1. sz. alatti Coľvin Aruház (3643f. hĺsz.) tulajdonosa szźtmára kiađott
26.68 12 12013 iktatószámú I. fokú településképi kĺjtelezést

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatfuozat felülvizsgáIatát jogszabźůyséľtésre

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a hatźĺozat kézhezvéte|étó|
számított 30 napon beltil, azI. fokűkozigazgatási szervnéI, vagy a Fővaľosi Törvényszéknél
kell 3 példanyban benýjtani. A keresetlevél benyújtásanak a hattĺrozat végrehajtásfua
halasńőhatáIyavarl.

INDoKoLÁs

z}L4.januaľ 3O-án, hivatalból tartott szemle soľán a hatóság megállapította, hogy a Blaha
LujzaÍér I. sz. a\atli íngatlan Blaha Ll,fiza tér felőli homlokzatáĺa erósített alumíniumborítás
előnýelenül befolyásolja a telepiilésképet. 2014. maľcius I3-án az ingatlan tulajdonosának, a

Corvin łĺuŕrrĺu Ingatlanhasznosító Kft.-nek dr. Kocsis Máté polgármester 26-6812120|3

il<tatőszám,Útelepĺilésképi kötelezést ktildött, melyben e|őirta a telepiĺlésképet rontó, az épiJlet

homlokzatźra szere\t. alumínium burkolat 90 napon beliili eltávolítását. A Coľvin AÍuház Kft.-
t képviseletében Szajlainé Ipacs Andrea, ugyvezetó 2014. április 2-án, fe|Iebbezési hatĺáľidőn

belüljogorvoslati kérelmet nffitott be postai úton.

A településképi k<itelezési eljaľásban I. fokon e|járő hatóság, Józsefuaľos Polgáľmestęre
teľjesztette fel Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testülete szźĺmźlra a jogorvoslati

kéľelmet, a II. fokon e\játő hatósági jogkdľ gyakorlójának, akozigazgatási hatósági eljaľás és

szo|gźůtatás általános szabá|yaitől szóló f004. évi CXL. töľvény 107.$ (l) bekezdés szerint.

Akozigazgatási hatósági e|jźlrás és szolgáltatźs źitalrános szabályakő| sző|ő 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés alapjźn a másodfokú d<jntést hoző hatóság a döntést

helybenhagyj a, megvá|tonatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuaros onkormźnyzat Képviselő-testiilete másodfokri jogkörében e|jźxva a
jogorvoslatikérelmetmega|apozatlaĺľraktalá|ta:

Az építéstiggyet összefüggő egyes helyi tinkoľmányzati hatósági eljĺĺľásokĺól szóló
5|2OI3.(I.|0.) önkormányzati rendelet 14'$ (1) bekezdés bc) pontja szeľint teleptilésképi

kötelezettségnek minősül a helyi épitészeti és varosképi értékvéđelem érđekében, az

építmény, mutárgy, településképi elem rossz műszaki- esztétikai állapotának megsztintetése,

kiilönösen, ha megjelenése, színezése az egységes és haľmonikus városképet ľontja.



A településfejlesztési koncepcióról, aZ integrált településfejlesztési stratégíárőI és a
teleprilésrendezési eszkozokről, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogiĺtézményekről
szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26. s (f) bekezđése szeľint a polgármester az
eljárásban az ériĺtett ingatlan tulajdonosát - a helyi építészeti értékek, a településkép védelme
éľdekében - az épitmény, építményrész felújítására, źLtalakításźLÍavagy ęIbontására kcjtelezheti,
ezért az érintett ingatlan tulajdonosát, a Coľvin Aruhaz Ingatlanhasznosító Kft. szervezetet
kotelezte.

AzEtv.29. $ (3) bekezdése szerint a települési cjnkormányzatpo|gármestere jogszabáIyban
meghataľozott esetekben és módon a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú
építmények meghatźnozoÍí iđőn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő
önkormányzati hatősági döntésében. Az önkormanyzat e kötelezettség teljesítéséhez arryagi
támogatást nyújthat. A polgármester határozathozatal helyett hatósági szerződést k1thet az
ügyféIlel. E fe|hatalmazás lehetőséget nyĺjt és nem kötelezettséget szab aZ
önkormanyzato|<nak.

A kozigazgatźsí hatósági eljaľás és szolgáltatás áItalźnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás során hozott dĺjntést a fellebbezovel
a másodfokú döntést hozó hatóst,g az első fokú dĺjntést hozó hatóság iÍjan kozli. Eľre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testtilet a Polgármestert a fellebbezővel történő kozlésére.

A fellebbezés lehetőségéta Képviselő-testÍilet akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás
általános szabźiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 73l^. s G) bekezdésében foglaltak
alapjánzártaki

A hatźnozat bírósági feliilvizsgźůatźnak lehetősége a kozigazgatási hatősági eljaľás és
szo|gáIÍatźls általános szabźiyairől szóIó 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén.al.apul.

A másodfokú hatósági eljĺĺrás lefolytatásaľa a hatásköľt és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabá|yaírő| szőIő 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1)
bekezdé s e á||apítj a me g.

j. felkéri a Poĺgármestert az I' pont szerinti dantés lôzlésére.

F el el ő s : Váro sfej l e sztés i é s F o építészí IJ gy o sztáIy
Hataľidő: 2014. május 14.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi Ugyosztály

Napirend 2ĺ2. pontja
Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa a Jĺízsefuáľosi pályaudvar keľítésével
kapcsolatos településképi eljáľásban ZART ULES
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ/lźLté _ polgármester



SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATAR o ZATH)Z AT ALH)Z MINO S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
77ĺ20|4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Salgótarjáni utcai, volt Józsefuárosi pályaudvaľ (38818/30.,38818l42,38818143.Ilrsz.)
terĹiletén elhelyezkedő elemes betonkerítéssel osszefiiggésben kiadott 26-1071312013

ugyiratszáĺrlú teIepiilésképi kötelezéssel szemben benffitott fellebbezéssel kapcsolatban
másodfokúhatósági jogkörébeneIjźtwaazalábbihatttrozatothozza..

HATÁno ZAT

fellebbezési kéľelemmel kapcsolatos eljárásban

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete másodfokú
hatósági hatáskĺirében elj árva

a Salgótaľjáni utcai, volt Józsefváľosi pályaudvar (38818/30.,38818142.' 38818/43. hrsz.)
teľületén elhelyezkedő elemes betonkerítés tulajdonosa sziĺmara kiadott 26.1071312013

iktatószámú I. fokú településképi kötelezést

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatźrozat felülvizsgá|atźú jogszabálysértésre

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a hatáĺozat kézhezvétę|éto|
számított 30 napon belül, az I. fokú közigazgatási szervné|', vagy a Fővárosi Törvényszéknél
kell 3 példanyban benýjtani. A keresetlevél benyújtásanak a hatźĺtozat végrehajtźsára
ha|asztőhatá|yavan.

INDoKolÁs

2014. február ZI-én, hivatalból taľtott szemlén a hatőság megćtLÍapította, hogy a Budapest,
VIII. kertilet Salgótaľjáni utcai, a volt Józsefrarosi pályaudvar területén elhelyezkedő elemes
betonkerítés előnýelenül befolyásolja a településképet, tekintettel aľra is, hogy azorczy téten
megvalósítandó emlékhely és a Salgótaľjani úti zsidó temető közötti szakasz a közeljövőben
létesítendő holocaust emlékhelyhez kapcsolódó ,,kegyeleti séta út'' helyszíne lesz. Ettől
függetlenül is azonban a kerítés rossz műszaki áIlapota (a keľítés több he1yen meg van
bontva) nem megfe|eIó. 2014. maľcius 13-án az ingat|an tulajdonosiĺnak, a MAV Zrt.-ĺek dr.
Kocsis Máté polgármester f6-I07l3l2013 iktatószámú teleptilésképi kötelezést küldött,
melyben e|őírta a hiányos kerítés településképet rontó, állapotának 30 napon belüli
megszúntetését. A IrĺÁv Zrt. képviseletében Bojtor Tiboľ, ingatlan üzemeltetés vezető 2014.
ápľilis 2-źn, feIlebbezési hatáľidőn beltil jogorvoslati kéľelmet nyújtott be postai úton.

A településképi kötelezési eljárásban I. fokon eljaľó hatóság, Jőzsefváĺos Polgáľmestere
terjesztette fel Józsefuáros Önkormźnyzat Képviselő-testülete szźĺrrára a jogorvoslati

kérelmet, a II. fokon e|járő hatósági jogktir gyakoľlójanak, akozigazgatźsi hatósági eljaĺás és

szolgá|tatás általános szabźiyairő| sző|ő 2004. évi CXL. torvény 107.$ (1) bekezdés szęrint.



A kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áIÍaltnos szabá|yairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést

helybenhagyj a, megvá|toztatja, Vagy megsemmi síti.

Budapest Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú jogk<]rében eIjaľva a
jogorvoslatikérelmetmega|apozatlannaktalálrta:

Az építésüggyel összefuggő egyes helyi önkormĺínyzati hatósági eljaľásokĺól szóló
5l20l3.(il.I0.) önkoľmányzati rendelet 14.$ (1) bekezdés bc) pontja szeiĺt teleptilésképi
kötelezettségnek minősül a helyi építészetí és varosképi értékvédelem érdekében, aZ

építmény, muttlľgy, településképi elem rossz műszaki- esztétikai állapotának megsziintetése,
kiilönösen, ha megjelenése, színezése az egységes és harmonikus váľosképet rontja.

A telepĹilésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől
szőIő 3l4l20|f. (XI. 8.) Korm. rendelet 26. s (2).bekezdése szerint a polgármestet az
eljaľásban az éríntętt ingatlan tulajdonosát - a helyi épitészeti étékęk, a településkép védelme
éľdekében - az építmény, építményľész felújításáta, áta|akitásáravagy elbontásara kĺjtelezheti,
ezért az éľintett ingatlan tulajdonosát, all4áv Zrt. szewezetet kötelezte.

AzÉtv.54. $ (2) bekezdése szeľint a tulajdonos köteles az építmény źilapotát, állékonyságát a
jogszabá|yokban meghatfuozott esetekben és módon időszakonként feltilvizsgáltatni, és a jó
műszaki źilapothoz sztikséges munkálatokat elvégeńetĺi. Melynek nem tett eleget allĺ4:źn Zrt.,
ezért nęm az <jnkormtnyzatnak kĺitelessége a műszaki és esztétikai źi|apotźft bińosítaĺi az
építménynek.

Akozigazgatási hatósági eljĺíĺás és szolgáltatćLs źLlta|źnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljaľás során hozott dĺjntést a fellebbezővel
a másodfokú dtjntést hozó hatóság az első fokú dcjntést hozó hatóság túján közli. Erre
ťrgyelemmelhívta fela Képviselő-testÍilet a Polgármestert a fellebbezővel történő közléséľe.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabźt|yairő|szó|őf004' évi CXL. törvény l00. $ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak a|apjánzártaki.

A hattrozat bírósági felülvizsgá|atának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljáĺás és

szolgá|tattls általiĺnos szabźiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljaľás lefotytatásaľa a hatáskĺjrt és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|ános szabáIyairól szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 107.$ (1)

bekezdése á||apítja me g.

2. fę|kéri a Polgármestert az 1. pont szerinti döntés közléséľe.

Felelő s : Vaľo sfej lesf ési és Főépítészi IJ gy osná|y
Határiđő: 20I 4. máj us 1 4.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Városfejlesztési és FőépítésziIJgyosztá|y
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Napirend 213. pontja
Intézményvezet(jipá|yázatokvéleményezése ZART ULES
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgármester

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóTOBB s Éc szÜrs Éops
HATAROZAT:
78t20|4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy a nemzeti k<iznevelésről szóló 20Il. évi CXC. tĺirvény
83. $ (4) bekezdés h) pontja szerinti intézménymúködtetői véleményezési jogával élve
támogatja a Budapest VIII. KeľüIeti Németh Lász|ő Altalános Iskola, valamint a Józsefuaľosi
Pedagógiai Intézet intézményvezetói beosztás e|Iátására 2014. máľcius |7. napján k'lírt
p á|y ázatok ere dménye s elb írál ását.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. május 1 4.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály
Humánkapcsolatĺ rroda

3. Pénzügyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 3/1. pontja
A Józsefuárosi onkormányzat 2013. évĺ költségvetésének végrehajtásáľól
szĺó lĺó beszám olój a és a zár szátmad ási ľendelet.te rv ezete
(Az eredeti írásbeli előterjesztés, amely 20|4. április 30. napjĺĺn postźlzásra
kertilt)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz xÉpvlsBro
A HATÁR IZATH>Z AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
79t201,4. (v.14.) 16IGEN 1 NEM 0 TARToZKoDÁssAL
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormźnyzatz}I3. évi költségvetésének végľehajtásárőI szőIő szöveges
beszámoló t az előterjesztés 1 . számu melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hataľido: f014. május 14.

f. elfogadja az onkormtnyzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való
|eír źsát. az előterj e s ztés 2 . szźlm,ű mel lékl ete szerint.

Fe1elős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 14.

3. jőváhagyjaa20I3. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést aze|őterjesńés3. szźtmu
melléklete szeľint.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. máius 14.

A diintés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : Pénzůi gyi tigy osztály

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINOSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁRoS xnľvrsnĺ,o-ľBsľÜlnľB 16 IGEN, l. NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VilI. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľxonľĺÁNyzĺ.ľ xÉpvIsľr,o
TEsTÜLErÉľBr ĺÍ,ĺ2014. (v.15.) oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELEľÉľ a 2013. ÉvI
xor,ľsncvETEsl zÁnszÁnĺ.ł.oÁsnór.

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvez.ési és Képviselői Iroda

Napiľend 3l2. pontja
Javaslat z Jĺízsefvárosi Onkormányzat 20Í3. évi pénzmaradványának
felhasználására és a 2014. évi kiiltségvetésről szóI'ő 3l2014.(II.13.)
ti nkoľmány zati r endeleÍ m ódosít áslr v
(írásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rcÉpvlspro
A RENDELETALKoľI.sHoz ľĺrNosÍľBľľ szoľogpsÉc szÜrsÉcps

BUDAPESľ ĺozsnľvÁRos xrpvĺsBr,o-ľnsľÜr,Bľn 13 IGEN. 0 NEM. 4
ľĺ.nľózxooÁssĺL ELFoGADJA És ľĺncALKoTJA ľula.pnśľ rovÁn,osvlil. xnRÜr,Bľ ĺózsnrvÁnosr oľxonľĺÁNyza.ľ rnpvĺsnr,o
ľrsľÜr-BľnľBr fi /20|4. (v.15.) oľxonľĺÁNyzĺ.ľr RENDELEľnľ ĺ. zolą. nvl
xor,ľsncvrľnsnoĺ szoro 3D014. (II.13.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lľodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Napirend 3/3. pontja
Javaslat bankszám|aszerzőđés mĺidosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľdaté - polgármesteľ

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR o ZATH>Z AT ALHI Z MtNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
80ĺ2014. (v.14.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. A Sberbank Magyarország Zrt.-vel (korábbi elnęvezése Magyarországi Volksbank
ZÍt.) 2008. februráľ 25. napjan, határozatlan időre kötött költségvetési elszámolási
számla és ahhoz kapcsolódó a|szźrrť'źk vezetésére szóló Bankszámlaszerződést2014.
június 1. napjával módosítja, oly módon, hogy az onkormányzat fizetési
kötelezettsége könyvelési díjja| egészül ki, melynek nagysága a mindenkori
jogszabá|yokban meghatározot1" pénzigyi tranzakciós illeték méľtékével megegyező,
mely jelenleg fizetési múveletenként0,3%o, maximum 6.000,- Ft.

Felelős: polgáľmester
Hattlridő. 20I 4.június 0 1 .

2. fe|hata|mazzaapolgźtrmesteľt, a jegyzót és a költségvetési szervek vezetőit ahatározat
1. pontjában foglalt taľtalmi elemekkel módosított Bankszrímlaszerzőđésekaláításáta.

Felelő s : pol gármest er, j e gy ző, kĺiltségvetési szervek v ezetői
Hatáĺidł3: 20I 4. i únius 0 1 .

17IGEN
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3. a határozat 1. pontjában foglaltak többletköltségekľe 1.803,0 e Ft.ot biztosít _ a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tészére 506,0e Ft-t, az
Egyesített Bĺjlcsődék érészére 797,0 e Ft-ot és a Jőzsęfvárosi Intézménymfüödtető
Kozpont részérę 1.100,0 e Ft-ot _ a 1I107-01 cím Működési cél és általános taľtalékon
belül a bankköltsé g céIÍarta|ék előirányzat terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május l 4.

a hattľozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kjaďás 11107-01 cím
Mfüödési cél és általános tartalékon beltil a bankkĺjltség cé|tarta|ék - kötelező feladat
_ e|óirányzatárőI 1.803, 0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat _ ťtnanszírozási múköđési kiadáson beli.il az írtnyítőszervi támogatásként
fo lyó sított támo gatás kiutalás a elők źny zatáĺ a.

a) a Jőzsęfuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpoĺt 40|02 cím
bevételi kĺjtelező feladat - ezen belül a ťlnanszírozási mfüödési bevétel
irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatźs ťlzetési szrĺmlan történő
jőváírása e|ofuányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát 506,0 e Ft-tal
megemeli,
b) azBgyesiteťt Bölcsődék 40100-02 cím bevételi _ ktĺtelező feladat - ezen belül
a ťĺĺanszirozási műk<jdési bevétel irányítószeľvi szervi támogatásként folyósított
tźłmogatás fizetési szárĺiáĺ történő jőváírása előktnyzatźń és ezzel egyidejiíleg a
kiadás dologi előirźnyzatát I97,0 e Ft-tal megemeli,
c) a Jőzsefvźnosi Intézménymúktidtető Központ ]2101 cím bevételi - kötelező
feladat - eZeÍL belül a ťlnanszírozási mfüödési bevétel irányítószeľvi szervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jőváírása eloírźnyzatźń és

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hattnldo: 20| 4. május 1 4.

a) az oĺ.tkormtnyzat és a költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok ťtzetési száriźinak vezetésére kozbeszerzési e|járást indít, oly
módon, hogy a teljesítés idótartama 4 év, melyre vonatkozóan összesen 160.000,0 e

Ft-ra, évente 40.000,0 e Ft-ra előzetes k<jtelezettséget vá||al a helyi adóbevételek
terhére.

b) felkéľi a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot a k<jzbeszerzésí e\árźn
lefolyatására, melynek eredményéről a Képviselő -teshilet dönt.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetén 20|4. május 14.,b) pont esetén abeétkezeÍt ajánlatok
értékelését követően

6. felkéľi a polgármestert, hogy a hatźnozatban foglaltakat az ĺinkormányzat
koltségvetésének következő módosításánál, valamint a 2015-2018. évek
koltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

4.

5.
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Felelős: polgáľmester
Határidó: a költségvetés kovetkező módosítása és a2015-2018. évek kĺiltségvetésének

i 'ervezése

i Adtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Pénzügyi Ügyosztály
:

i

i 4. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések
1

I

r Napiľend 4l|'. pontja
Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t z rÉpvIsBro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
8It2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéľi a polgármestert, hogy a II. keľületi onkormĺányzatĺáI kezdeményezze Seress
Lász|ő forradalmaľ emlékének megőľzését és eľľől tźljékońassa a kezđeményezőt,
Seľess Attilát.

Felelős : polgĺírmester
Hatríľidő: 20|4. máius 1 4.

+ dtintés végrehajtá.sát végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztályo Pénzügyi Ugyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A I{ATÁR IZATH>Z AT ALlľrIZ ľĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
rra.ľÁRoz.ą.ľ:
82t2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

2. Dr. Csapody Vera világhíni botanikus növényfestő emlékének megőrzése érdekében
támogatja egy emléktábla elhelyezését a Baľoss u. 4. sz. alatti lakóhaz fa|án és erľe
70.000,- Ft támogatást nyujt Csapodi Csabané tészére Sántha Péteľné alpolgáľmester
kerete terhére.
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Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2014. máius 14.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
tigyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MrN o S ÍTETT S ZoToBB SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
83t20L4. (v.14.) 14IGEN 3 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

3. Sinka István emlékéľe a Nagyfuvaros u. 22-24. sz. alattihźz fa|tln emléktáblát he|yez
el, melyre 50.000,- Ft-fedezetet biztosít a Sántha Péteľné alpolgármesteľ kerete
terhéľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarído: 20l 4. május 1 4.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépĺtészi
Ügyo sztáty, Pénzii gyi IJ gy osztáł|y

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ vn,ĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZUKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
84ĺ2014. (v.14.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

4. támogatja Márton Lászloné Pollĺĺk Erzsébet emlékéľe botlatókő elhelyezését a
Népszínhĺíz u. 46. sz. a\attihaz előtti járdarL.

Felelős: polgáľmester
Hatź.ndő: 2014. máius 1 4.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsprŐ
A HATAR oZ ATH} Z AT ALH)Z vrNo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
85t2014. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

5. télmogatja pénzĺjgyi hozzźĄárulás nffitása nélkül Tábori Kornél emléktáblájanak
elhelyezését a Krudy Gyula u. 16-18. sz. a|atti épület fa|án.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. rnájus 1 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztésĺ és FőépÍtészi
Ugyosztály, Pénzü gyi U gy osztá|y

1ZAvAZLSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATIľrIZAT ALHIZ ľłnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
86t20|'4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

6. Sződy Szilárd szobrźsz- és éremművész emlékének megőrzése érdekében támogatja
egy emlékÍábla elhelyezését a Kisstáció u. 13. sz. aIattitáłsashtnfalźn.

Fęlelős: polgármester
Hatálrido: 20I 4. május l 4.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: VárosfejlesztésÍ és Főépítészĺ
tigyosztály, Pénzĺigyi Ügyosztály

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
. A HATÁRoZATHoZATALHoZlr'ĺnĺosÍľpTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES
l H,ą.ľÁRoza.t:
i 87t20t4. (v.14.) l7IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

. 
o Képviselő-testület úgy dönt, hogy

: 7. támogatja a Muzsikus Cigányok Parkjában lévő emlékhely Berki BéIa prímás és id.
Kathy Horváth Lajos domboľműveivel tcjténő bővítését, a Fővaľosi onkoľmányzat
ktiltségviselése mellett.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő:z\I4.máius 14.

I

] + döntés végrehajtá.sát végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ
i Ugyosztály, Pénzügyi Ugyosztály

'i sZAvAZ^sNÁr ĺprBN vAN lz rÉpvlspro
] A HATÁRoZATHoZATALHIZMľNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
i HAľÁRoza.ľ:
l s8t2014. (v.14.) l7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

L7



A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

8. Lukács Maĺgit szinésznó emlékének megőľzése érdekében tźlmogatja egy emléktábla
elhelyezését a Vas u,Zlb sz. alatti Iakőház fa|źn, a Főváľosi onkormányzat
koltségviselése mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máius 14.

A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztáty, Pénzügyi Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍIBTT SZóToB B SÉG S ZUK S ÉGE S
Ha'ľ,tRoz,ą.ľ:
8gt20Í4. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

9. tźlmogatja Weisz Magda, Weisz Andoľ, Weisz Lźsz|ő és Stem Spronz olga emIékére
botlatókő elhelvezését aPráter u.75' sz. a|aÍtihźn e|őttiiźrdán.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. máius 14.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és F'őépítészi
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S
HaľÁRoza.ľ:
g0t2014. (v.14.) 14IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

10. a hataľo zat 2. és 3. pontj ábarl szereplő támogatás érdekében az onkormáĺyzat kiadás
11107-01 mfüĺjdési cél és általános tartalékon belül a Srántha Péterné alpolgármester
saját keret _ tinként váIIa|t feladat - eIoktnyzatrőI 129,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11105
cím _ onként vá||alt feladat _ múkĺjdési célú támogatások á|Iamhá^aľtáson kívĹilrę
kiadási e|őirányzatára 70,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő jaĺulékok és szociális
hozzájáruIźlsi adó e|oírányzaÍára 9,5 e Ft-ot' a 11101 cím _ önként vtů|alat feladat - a
bervházási előiráĺvzatra 50.0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. máius 1 4.
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A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
t)gyosztály, Pénzii gyi Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ MtNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
gll20I4.(v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 1. felkéri a polgĺĺrmesteľt' hogy a kĺlltségvetési rendelet következő módosításánál a
határozat 9. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáridő: a20I4. évi költséevetésről szóló ľendelet következő ĺnódosítása

+ dtintés végľehajtá.sát végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály' Pénzü gyi Ugyosztály

Napirend 412. pontja

(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľ/.źńé _ polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

9ZAVAZÁSNAL JELEN VAN tz rÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZUKS ÉGE S
HATÁRoZAT:g2ĺ20|'4.(v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képvise1ő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Főváľosi onkormrínyzat és a Jőzsefvttosi onkoľmtnyzat kozött 2014.
januaľ 15-én kötött, ,,Európa Belvarosa Progľam II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegrij itźľiď, című viĺľosrehabilitációs projekt megvalósításara taryyil
Együttmtĺködési Megállapodást az 7, szfurlú melléklet szeľinti tartalmi elemekkel
tĺjrténő módosítását és felhatalmazza a Polgáľmesteľt annak a|áirásfua.
Egyben fe|hata|mazza a polgármestert az Egyiittműkddési Megállapodás esetleges
módosításaínak a|źtírttsára, amennyiben az flem érint ĺjnkormányzati forrásbevonást
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2014' május I4., az esetleges módosításokat követően azonnal
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2. elfogadja az e|oterjesztés f. szárń mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belváľosa pľogram
II., a Palotanegyed Kulturális Vaĺosmegújítása,, tárgý Támogatási szerződés főbb
tartalmi elemeit és felhatalmazza a polgáľmestert annak altirásfua.
Egyben felhata|mazza a polgármestert a Támogatási szeruőđés esetleges
móclosításainak aláíľására, amenĺlyiben az nęm érint ĺjnkormtnyzati forrásbevonást
vagy a7 elfogadott program elemeinek lényeges taltalmi mĺidosítását

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2OI4. május 3O., azesetleges módosításokat követően azoma|

a) módosítja a 274/2O13.(VII.17.) számu képviselő-testületi hatáĺozat 2.a) , 4. és 5.
pontját, a 397lf0l3. (XI.06.) szź:ľľru képviselő-testületi határozat 1.b) pontját, a
46I/2013.(X[.18.) szźlmí képviselő-testületi hatátozat 1.a) pontját oly módon, hogy
az Euľópa Belvaĺosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása,,.
elnevezésű pľojekt megvalósításában részt vevő együttműködő paľtnerek <jnĺésze

|82I23 508 Ft és megíté|t 317.516.000 Ft összegű támogatásból számukľa 48 546
287 Ft támogatást átad és a 122.433.7 50,- Ft saját forrást az alábbiak szerint biztosítja:
- utak felújítása és a műszaki ellenőrzés díja [Bródy Sándor utca (Gutenbeľg tér- Vas
utca közötti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenbeľg tér (az EUB I' nem éľintett
része)]: bruttó 32 549 695'-Ft1'
- közművek felújítása, cseréje: bruttó 860 000,- Ft;
- köZtertiletek táj építészeti elemeinek megúj ítása:

- Bľódy S. u. _ Vas u. _ Horánszky u. csatlakozźĺsában,,Koz-TÉR'' kialakítása,
növénýelepítés' utcabútorok elhelyezése 320 000,- Ft,
- Pollack M. tér,,KOZ_TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyeiése
2 340 000,- Ft,
- Gyulai P. u. ,,KoZ TÉFl- kialakítása, növénytelepítés, utcabútoľok elhelyezése
700 000 Ft;

- nem beruházźsi célú, közösségformáló kiegészítő elemek cisszesen 2 600 000,- Ft;
- a Váľosrehabilitációs Bevatkozási Területen a táľsasházakközteriilethez kapcsolódó
épületľészek megújítása: 47 686 287,-Ft;
- projektmenedzsment díj: 5 000 000,- Ft;
-kozbeszerzés díj: 1 000 000,- Ft;
- kommunikáció díj: 400 000,- Ft;
- általános tartalék: 28 977 769'-Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 20|4. május 14.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkíadás 11605 cím _ önként vállalt
faladat _ benlhźzźlsi (utak felújítása) előirźnyzatáÍőI 28.467,5 e Ft-ot, a beruhtzási
(műszaki ellenőrzés) e|őirźnyzatáľól 1.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőrzés)
e|őirányzataÍól 1.500,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások á||anháztartáson
kívĹilre (tfusasházak felújítási Íźtmogatása) e|ófuányzatról 4.810,5 e Ft-ot ugyan e4en
címen belül a beruhazások (K)Z-TÉR tĺalatĺtás) előiranyzatta 4.800,0 e Ft-ot, a
dologi kiadási e|őirtnyzatra (kommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot, a beľuházások
előir tny zattlr a árta|ék címen 28 .9 7 8,0 e Ft- ot.

a
J.

20



Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosításáná| a
hatttr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgánrrester
Határidő: akciltségvetéskövetkezőmódosítása

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, RévS Zrt., P énztigyi Ügyosztály

5. Gazdál kod ást, Gazdasági Tá ľsasá gokat érintő előteľj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a Jóhír Józsefuáľosi Média és Galéria Ktizpont Kiizhasznrĺ
Nonp ľofit Kft. Alapítĺó okiratának m ó do sításár a
(íľásbeli előterjesztés)
El őteľj esztő : Kovács Barbar a _ ugyv ezető igazgatő

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z lr,ĺnĺo s ÍrpTT SZóTO B B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
g3t2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jóhír Józsefuáľosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát a hatályos Polgari Tĺirvényköny rendelkezéseivel clsszhangban módosítja, és annak
megfelelően miĺkcjdik tovább.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 14.

2. elfogadja az előteqesztés mellék|etétképező taľtalomma| a Jőhir Józsefrarosi Média
és Galéria Kiĺzpont Ktizhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratanak módosítását és feIhatalmazza
a polgármesteľt annak aIáírźsára,

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 4. május 1 4.

3. felkéri a Jőhír Józsefuĺíľosi Méđia és Galéria Központ Kozhasznű Nonprofit Kft.
ugyvezetojét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi intézkedések meglételéről.
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Felelős: Jóhír Józsefuárosi Média és Galéľia Központ Kozhaszĺ,űNonproírt Kft.
igyvezetóje
Hataľidő: 2014. iúnius 30.

4. fedezetuiĺo,ĺt a Jóhíľ Jőzsefvźľosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit
Kft részéľe a 2014. éví nyári közfoglalkońatás keretében 62 fő részéľe az önľész osszegére
3.745,9 e Ft összegben a 1ll07-01 cím Működési cél és általános taľtalékon beliil a
közfoglalkoztatásönľészeIőirányzatteľhéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 14.

5. felkéľi a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhaszn,ű Nonpľofit Kft.
ugyvezetójét, hogy készítse eIő a 201'4. évi kozfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási
szeruődését, valamint a 2014 éví tétmogatási szetződés 1. számú módosításara, valamint
felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Jóhír Józsefuárosi Média és Galéĺia Központ Kcjzhasznú Nonprofit K-ft Ĺigyvezetője,
po1gármester
Hatĺáľidő: 2014. május 3 1.

6' a határozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kíadás a 11107-01 cím
MrÍködési cél és általános taľtalékon beliil a közfoglalkoztatts önľész e|őirányzatő| _
kötelező feladat - 3.745,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím mfüödési célú támogatások
áIlanhánartásonkíviilre_kötelezőf e|ađat_előirźnyzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I4. május 1 4.

7. l fo zenekarvezetó 2014. június 1-tő| 2014. szeptember 30-ig a JKH Nonprofit Kft.
helyett a Jóhíľ Józsefuárosi Média és Galéria Központ Kozhasznű Nonprofit Kft-nél kerĹiljön
fog\alkoztatźsta, ezért JKH Nonprofit Kft. tźlmogatását 572,0 e Ft-tal cscikkenti, a Jóhír
Józsęfuarosi Média és Galéría Ktizpont Kozhasznű Nonprofit Kft támogatását megemeli
512,0 e Ft-tal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

8. ahatfuozat 8. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatkíadás 1 1805 cím _ ktjtelező
feladat - működési célú támogatások áI|affiháztartáson kívĹilre előirźnyzatrő| 512,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11804 cím _ kötelező feladat - mtĺködési célú támogatások á||amhánartáson
kívülre előir źny zatr a.

Felelős: polgármester
Határídő: f0|4. május 14.

9. felkéri a Polgármestert, hogy ahatźtrozatban foglaltak miatt a JKH Nonprofit Kft. és a
Jóhíľ Józsefuarosi Média és Galéria Központ KozhasznúNonpľofit Kft.-vel kötött tźtnogatźsí
szerző déseket mó do sítsa.



Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

10. felkéri a Polgármestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
ľelrdelet következő lrródo sításarrál ve gye figyelerrrbe

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

A dtintést végrehajtásátvégző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Jóhír Józsefváľosi Média és Galéria Kiizpont Közhasznú NonproÍit Kft.

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tulaj d onos i d iintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esĺés)
Eloterj e sztő : Ko vác s B arb ar a - ügyvezet o ígazgatő

SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z lrłrľĺŐ s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
IJATÁRoZAT:
g4ĺ20I4.(V.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a Jőzsefvźlrosi K<jzösségi Hazak Nonprofit Kft. alapító okiľatát a hatályos Polgári
Torvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítja, és annak megfelelően műkĺjdik
tovább.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2014. május 1 4.

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező taľtalomma| a Jőzsefvaľosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a polgáľmestert annak
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđo: 20I 4. május 1 4.

3. a Jőzsefvárosi KözĺisségiHazakNonprofit Kft. t<jrzstőkéjét2.500'0 e Ft-tal, 3.000,0 e

Ft-ra megemeli, melynek feđezete a 1II07-02 cím Felhalmozásí céltaľtalékon rendelkezésľe
á|l.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

4. fedezetet biztosít a Jőzsefyárosi KözĺjsségiHázak Nonprofit'Kft. részéľe a 2OI4. évi
nyźri kozfoglalkoztatás keretébeĺ 6 fo tészére szfüséges örľész összegére 396,6 e Ft
összegben a 11107-01 cím Műkodési cél és általános tartalékon beltil a.kozfoglalkoztatás
örľész e|óirźnyzatterhére' 

'

Felelős: polgármester
Hatfuidő:z)l4.május 14.

5. fetkéľi a Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. ugyvezetajét, hogy
gondoskodjon a szifüséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: JózsefuárosiKözösségiHázakNonpľoľrtKft.ügyvezetóje
Hataľidő: 2014.június 30.

6. felkéri a Jőzsefvárosi KözcjsségiĘázakNonpľofit Kft. iigyvezetójét, hogy készítse elő
a 2014. évi közfoglalkoztatźssal kapcsolatos támogatási szerződését, valamint felkéri a
polgármesteľt annak a|áíĺ ásár a'

Felelő s : Józsefu áľo si Kĺizö s sé g i Házak Nonpľo fit Kft ., po 1 gármester
Határiďő :201 4. június 3 0.

7. a hatátozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kíad'ás 11107-02 cím
felha|mozźlsi céltaĺtalékon belül a Jőzsefvárosi Kozösségi Hazak Nonpľof,rt Kft. törzstoke
emelése - önként vá||a|t feladat _ előfuźnyzattő| 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11502 cím _
cjnként vállalt feladat _ b eruházás ok el ő irán y zatát a.

Felelős: polgármester
Határiđő 201 4. május 1 4.

8. ahatározat 4. pontjában foglaltak míatt az Önkormanyzatkíađás a 11107-01 cím
Mfüödési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás cjnĺész előirányzatrő| _
kötelező feladat _ 396,6 e Ft-ot átcsoportosit a 11805 cím múködési célú támogatások
á||amháztartáson kívĹilľe _ kötelęző feladat _ e|őĺttnyzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatarídő : 20I 4. május 1 4.

9. felkéri a polgármestert, hogy a hatélrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet következő módo sításĺínál ve gye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatőĺiđo : kĺ! ltsé gvetésről szóló ľendelet következő módo sítása

A dtintést végľehajtását végző szervezeti egység: VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési
Ügyo sztáty, Józs efv áro s i Kiizii ss égi HázakNonp ľoÍit Kft.
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Napirend 5/3. pontja
Javaslat a Viľágos Magyaroľszágért Kłirnyezet szépítő Versenyen ttirténő
jelentkezésre
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4áté - polgármester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATlľrc. ZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
g5l2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľm ányzat,a Virágos Magyarors zágért
Környezetszépitó Verseny Budapest kerületei kategóľiában tĺjľténő nevezésén résń'vesz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 14.

2. fe|hata|mazza és felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltak teljesítése
érdekében a j elentkezéssel összęfiiggő intézkedés megtételére.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2014. május 31.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy verseny versenyfelhívásban is szereplő kötelező, illetve
ajánlott bírá|ati szempontjainak teljesítése éľdekébeĺ az előterjesztésben foglaltak szerinti
intézkedések mestételére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. augusztus 1 5.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a versennyel kapcsolatos részvételről, eredményéľől
készítsen tźĄékoztatőt a Képviselő-testület részérę.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a verseny eľedményének megáll apítźsátkcivető rendes képviselő-testiileti tilés

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jĺízsefuáľosĺ Kłizteľůilet-felügyelet és

Váľosiizemeltetésĺ Szolgálat, a Budapest-Józsefuáľos Európa Belváľosa Kulturális.
gazdaság Fej lesztési Pľo gľam II. megvalĺósítás b an résztvevő i
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6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat Józsefuáros lĺiizigazgatási teľületén levő yíziktizművekkel
kapcsolatos megállapodás aláíľására
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }y'rźLté _ polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MIN o S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
9612014. (V.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. avíz1kozmu-szo|gáItatttsról szóló 20II. évi CCIX. töľvény 79. s Q) bekezdése alapjáĺ
térítésmentesen a Budapest Fővaľos onkormanyzata tulajdonba adja aZ alábbi
tulaj donáb an tlll'ő v íziko:rműveket :

. Nap u.' Futó u. Vajdahunyad között (Ilĺsz:35644l2) - 12.030.559 Ft

. Vajdahunyad u., Nap u. - Kisstáció u. között (hľsz: 35594) - 12.030.140 Ft

o Kisstáció. u., Vajdahunyad u. - Futó u. között (hĺsz: 35237) - 6.097.130 Ft

o Nagytemplom u., Práter u.-Hock J. u. között (hĺsz: 35702). 6.096.130 Ft

. Hock J. u., Nap u.-Horváth Mihály tér közĺjtt (hĺsz: 35545) - 8.500.825 Ft

o Horváth M. tér, Futó u. - Hock J. u. kĺjzött (hĺsz: 3523815) - 6.577 .380 Ft

o Tavawrgzj5u, l-ovassy L. u -Ta,,aszll:rrzÍ|u 18. körí'ü(hm 35261D) - 5.a9.73I Ft

o Szíszu., Tavaszm ező u. - Szí,lz u.2. kozott (hľsz: 35262/2) - 2.429.194 Ft

o Leonaľdo da Vinci u., Tömő u.-Práter u. kĺjzĺjtt (hrsz: 3627012) - 9.623.II9 Ft

. Magdolnau. (hĺsz: 35396) - 13.430.868 Ft

o Futó u., Üllői út - Práter u. kĺjzĺjtt (hĺsz: 363141II) - 16.270:973 Ft

o Tömő u' Nagytemplom u. _Leonaľdo da V. u. között (hĺsz: 3616212) - 8.903.110 Ft

o Nagytemplom u., Tömő u.-Üll0i u. között (hľsz: 36306) - 9.947.798Ft

o Leonardo u., Tömo u.-Üll0ĺ u. között (hľsz: 3627Il2) - 14.947.890Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 1 4.



2. felkéľi a polgáľmestert az előterjesztés 3. száml1' mellékletét képezo megállapodás
aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I4. május 19.

A döntést végrehajtźlsátvégző szewezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Pénzü gyi Ügyosztály

Napĺľend 612.pontja
Javaslat n Népszínház utca kłizbiztonságának és kijztisztaságának
javítására
(írásbeli előterj eszté s, p otKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lllĺ:áté - polgármesteľ

Dudás Istvanné - képviselő
Zentai oszkfu - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A I{ATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
97t2014. (v.t4.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Népszínhźz utca és az abba torkolló utcák ktjvetkező utcakereszteződéséig l.artő

szakasza, a II. János PáIpápa téľen a metrókijaľat közvetlen kĺiľnyezete és a Teleki
Lász|ő tér kozbiztonságát és általanosan elvárható rendjét negatívan befolyásoló
magataľtások csĺjkkentésę érdekében tźlmogatja a célirányos jźltőrszolgá|at

megszervezését2014. május 15-től október 31-ig, és a feladatok ellátásahoz3.5|3,6 e

Ft <ĺsszegbenfeđezetet biztosít a 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon
beltil az általĺínos tarta|ék eIőiránvzat terhére.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. május 1 4.

2. a hatfuozat 1. pontjában hivatkozott teľületen a tuľisztikai időszak a|aÍt keIetkező
többlet hullađék csökkentése éľdekében támogatja a soron kívüli kézi takarittls
megszervezését, és a feladatok ellátásához 2.970,0 Ft ĺisszegben fedezetet binosit a
11107-01 cím mfüĺidési cél és általános tartalékon be|uI az általános tarta|ék
előírźnyzat terhére.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. máius 1 4.
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3. a) az I. és2. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múkodési
cél és általános tartalékon beliil az általános l.artalék eIóirtnyzatról - kötęlező feladat-
6.483,6 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02 cím ťrnanszirozási működési kiadáson beliil
az irtnyítőszervi tźmogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vá|Ia|t feladat

- előírányzatfua.
b) a Józsefuarosi Kozterület-felügyelet és Vaľosüzeme1tetési Szo|gtiat 80103 cím _
önként váIIaIt feladat - bevétel múködési ťĺnanszirozási bevételeken belül az irttnyítő
szervi tfurrogatáskérrt folyósított tárrrogatás Íizetósi szźlmlźn töľtónő jóváíľás
elóirźnyzattlt 7,219,2 e Ft-tal, és a kiadás _ önként vállalt feIadat - személyi juttatás

előirtnyzatát 960,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzái1árulási
adó előirrányzatát 259,2 e Ft-tal céljelleggel megeme|i a hatáĺozat 1. pontjában
hivatkozott teľületen töľténő kézi takantás címen.
c) a Józsefuĺárosi KözterÍilet-felĹigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím -
ĺjnként vállalt feladat - bevétel működési ťĺnanszírozási bevételeken beltil az irányítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlán töľténő jóváíľás
e|őírányzatát I.750,9 e Ft-tal és a kiadás - önként váIIaIt feladat - személyi juttatás

e|oirtnyzatát 1.305,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirtnyzatát 352,4 e Ft-tal, a dologi eIőírźnyzattŃ 93,5 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a határozat 1. pontjában hivatkozott területen tcjrténő
j áľ or szo|gáIat ęIlátása c ímen.
d) a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gźiat 80109 cím -
ĺjnként váIIaIt feladat - bevétel mfüödési ťĺnanszírozási bevételeken belĹil az írźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számIźn tĺjrténő jóváírás
e|oirźnyzatát 3.513,6 e Ft-tal és a kiadás - önként vtlllalt feladat - működési célú
támogatásoká||amháztaľtásonbelülree|őirányzatát.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május 1 4.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a kĺiltségvetésľőI szóló rendelet
k<jvetkező módosításán źi v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgiíľmester
Hataľidő: a kĺjltséwetés követkęző módosítása

5. felkéri a Józsefuaľosi Közteľület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőját, hogy ahatáĺozat I.,2., pontja a|apjźn a Jőzsefvárosi onkormányzat és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság kozott hatá|yban lévő térťrgyelő szolgáIat
műkĺidtetésére kötött megállapodás módosítását készítse el, valamint felkéri a
p o 1 gáľm e st ert a Me gáll ap o dás mó do sításán ak a|áit ásár a.

Felelős: polgáľmester, Józsefuarosi KöztęrĹilet-felügyelet és Varosĺizemeltetési SzolgáIat
igazgatőja

Hatźnidő: 2014. junius 1 5.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály,
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Jőzsefválrosi Közteľůilet-felügyelet és

Váro s iizem eltetési SzolLgá|Lat
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Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a rendkívĺili téli időjárási viszonyok soľán e|végzett védekezési
feladatokról, megtett intézkedésekrőI, és a ľendelkezésre bocsátott foľľások
felhaszn álás áľól sző|ő b eszám oló e|fo gadás áľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjcsĺő: Dr. Kocsis }/:átć, _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsnro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
98t2014. (V.14.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺlnt, hogy

1. elfogadja a 449l20I3.(X[.04.) szźlmű képviselő-testiileti hatźrozat a|apjáĺ a Budapest,
VIII. kęrület Dankó u. 18. szétm aIatt kialakított ,,ÉLETMENľo poNľ- 20|3.
december 18. és 20|4. februar 28. közötti iizemeltetéséről szóló szöveges és számszaki
beszĺímolót.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2014. május 14'

2. a) u 1. pontban foglaltak míatĹ az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím mfütjdési
céltaľtalék rendkívüli hideg időjarás miatti intézkeđések és feladatok költségei - ĺĺnként
vállalt feladat e|őirányzatarőI 8.682,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím
cjnként vállalt feladat _ ťlnanszirozásí műk<jdési kiadáson be|lsl az irźlnyitőszervi
támogatáskéntfolyósítottttmlogatáskiutalásael.őfu źnyzatára.
b) a Józsefuĺárosi K<jzteľület Felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _
önként vá|Ialt feladat bevételi ezen belül a ťlnanszírozási múködési bevétel
irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő
jővźirása eloirźnyzatát 8.682,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
előírźlnyzatát 4.03l,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźtjarulrási
adó előiranyzatéú 1 .089,0 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatát 3.562,| e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a Polgĺĺľmesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet ktĺvetkező módosításánáI
a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-b) pont 2014. május I4., c) pont legkésóbb2014. december 31.

A dtintést végrehajtását végző szewezeti egység: Pénzůigyi Ügyosztály, JózsefuáľosÍ
Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat, Jegyzői Kabinet
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7. Hu má n szolgíitatá ssal ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 7l|.pontja
. Javaslat ellátási szerződés megktitésére a Budapest Főváros II. kerÍileti

onkoľmányzatta|
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjeszto: Sántha Pétemé - alpolgármester

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZoTÖBB s Éc szÜrs ÉcB s
HATÁROZAT:
ggt20Í4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. Budapest Fővaros VIII. Keriilet Józsefuárosi onkormtnyzat Budapest Főváľos II.

keľĹileti onkormanyzattaI 2014. június 01. napjátőI határozat|an ídótartamľa ellátási
szęrzodést köt személyes gondoskodás keľetébe brtoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti goĺdoztsa célj ából'

Felelős: polgármester
Hatźrido: 201 4. máj us 1 4.

2. fe|hatalmazza a polgármestert az elóteqesztés mellékletét képező ellátási szeruóďés

a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatźĺtidő 20I 4. május 3 1 .

3. az I. pontban szeľeplő szerzodésbőI származő 64I,7 e Ft ttlbbletbevételt a 11107-01 cím
múködési cél és általános tartalékon belul az általános taľtalékba helyezi - kcitelező
feladat -, ezért az onkormźnyzat bevétel 11301 cím - kötelező feladat - intézményi
működési bevételi előirányzatot és a kiađás 11107-01 cím műkĺjdési általanos és

céltaľtalékon belül az źútalános taľtalék - kötelező feladat - e|őirźnyzatźÍ 64I,6 e Ft-tal
megemeli azídőarányos készenléti díj címén.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május 14.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a k<jltségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatttridó: költsésvetési rendelet következő módosítása
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A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati iroda

Napirend 7ĺ2.pontja
. Kt'znevelési intézmények átszervezésének véleményezése

(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHc,Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ szóľosB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
100ĺ2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület a nemzeti kcjznevelésről szóló 201'I. évi CXC. törvény 83. $ (4)

bekezdés h) pontja szerinti véleményezési jogtxal élve úgy dcint:

l. támogatja a Klebelsberg Intézményfelnntaľtó Központ azoÍI teruezett intézkedéseit,
amelyek a Jőzsefvźtosi PedagógiaiIntézet, Jőzsefvźrosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti
Iskola, Losonci Téri Altalános Iskola, Józsefuaĺosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtan Intézméĺy és Altalĺános Iskola, Deák Diak Általános Iskola és Vajda Péter
Ének-zenei Általanos és Sportisko|a átszervezéséte vonatkoznak; az egyes intézmények
a|kalmazotti közössége, valamint intézményítanácsai véleményének figyelembevételével.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. május 14.

2. fe|kéri a polgármesteľt, hogy a hatátozat 1. pontjában foglaltakľó| tájékoztassa a

Klebelsber g Intézméĺyfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületét.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 16.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
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Napirend Tl3.pontja
. Javaslat a Jőzsefvárosi.Egyesített Btil:sődék telephelyeinek elnevezésére

(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ vĺnĺo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
I0tĺ20l4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1. a Iőzsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék telephelyeinek elnevezését 2014. szeptembeľ 0l.
napj áv a| az aLábbiak.r a v á|to ńatj a:

- Mini-Manó Bölcsőde (1082 Budapest, Baross u. 103/A.),
- Babóca Bölcsőde (1082 Budapest, Baross u. 117.),
- Jatékvar Bölcsőde (1085 Budapest, Horánszky u.2I.)'
- Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százađosút 1.),
- Gyermekkert Bĺjlcsőde (1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.),
- TücsökJak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.).

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő : 2014. máius 1 4.

2. a) fe|kéri a polgáľmesteľt és a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék intézméĺy,,lezetójét, hogy a
hatáĺozati javaslat 1. pontja alapjtn a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és

működési szabáIyzatának, szakłna_ programjának, valamint az aIapítő okiľatrĺnak
módosítását terjessze be a Képviselő-testiilet20|4. augusztus havi rendes ülésére.

Felelő s : Józsefu aĺo si Egyesített B olcsődék v ezetőj e, polgármesteľ
Határiđó: Képviselő-testÍilet 20|4. augusztus havi ľendes ülése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefu árosi Egyesített Biilcsődék vezetőj e
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Napirend T14.pontja

engedélyezett |étszálmá 
'lak 

emeléséľe 
'(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)

Előterj esztő : Sántlra Péteľlré - alpolgánrresteľ

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHIZ AT AL:ľrI Z Mn,ro s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG sZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
|'02ĺ201'4. (v.14.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.A Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Kcizpont engedé|yezett|étszźlmźń _

kcitelező feladat - a 40102 címen határozott iđótartamĺa 2014. junius 01. napjátó| 2014.
decembeľ 3|. napjáíg2 főve| megemeli, így a kĺlltségvetési szerv engedé|yezettlétsztlma
201'4.június 01. napjátóL2014. decembeľ 3|. napjáigI79 fő.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20I 4. május 1 4.

2. AJSzSzGyK engedéIyezettálláshelyeinek}}Ił.junius 01. napjátóI2főveItörténő emelése
20|4. évben 3.855,4 e Ft fedezetet biztosít, egyrészt a költségvetés szerv 40102 címen a
személyi juttatás és a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájtru|ási adó _2372,I
e Ft _ béľ és j arulék megtakarítása terhére, másrészt az | .083 ,3 e Ft fedezetét az általános
tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 4. május 1 4.

ahatźrozat 2. pontjában foglattak miatt az onkormanyzat kjadás 11107-01 cím működési
cél és általános :artaléktn be|ul az általános taľtalék _ kcjtelező feladat - e|őirányzatárő|
1.083,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a ťtnanszirozásĺ műktjdési kiadáson bę|i| az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat vállalt _ előirrínyzatára
558,3 e Ft-ot, aťtnanszirozásife|ha|mozźĺsi kiadáson beIu| azírźnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _kötelező feladat - e|őirźnyzatfua 525,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|4. május 14.

a) a Jőzsefuaĺosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ bevétel 40|02 cím _
kötelező feladat - bevételi mrĺködési ťlnanszítozási bevételen beliil az írényítőszeľvi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlan torténő jőváírása előfuźnyzatát és

ezzeI egyidejtíleg a kiadás dologi e|őirtnyzatát 558,3 e Ft-tal megemeli.

a
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b) a Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím _
kötelező feladat - bevételi fe|ha|mozźlsi finanszírozási bevételen belül az irtlnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|áĺ toľténő jőváirása előirányzatát és
ezze| egyidejűleg a kiadás fe|halmozási előiľányzatát 525,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 4. május l 4.

5. a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszźtnźnak2 fóve| tĺjľténő
megemelése miatt a20I5. évi kĺiltségvetés terhére előzetes ktjtelezettségetvá||a| 458,4 e Ft
osszegben az onkoľményzat saját bevételeinęk terhére.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. május 1 4.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat 2014. évi költségvetés k<jvetkező
módosítása és a20I5. évi költségvetés készítése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: kciltségvetési rendelet következő módosítása,2015. évi költségvetés készítése

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és GyermekjóIéti Ktizpont,
Pénzügyi Ügyosztály

8. Egyéb előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Javaslat a 201'4. évĺ európai parlamenti választás soľán ktizľeműktidő
szav azatszám|álő bizottság v á.Jasztott tagi aira
(írásbeli e|oteq es*és, P OľKÉZB ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző, HVI vezetője

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľBTT SZóTOBB S ÉG
HATAROZAT:
103/2014. (V.14.) 17IGEN ONEM O

SZÜKSÉGES

TARToZKooÁss.ł.r,

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. A vá|aszttlsi eljáľásról szóló 2013. évi
szavazatszźtmlá|ő bizottság tagoknak
személyeke t me gv źiasztj a.

$ (1) bekezdése alapjan
mellékletében felsoľolt

XXXVI. torvény 24.
a határozat 1. sz.
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Felelős: jegyzó
Határidő: 2014. május 14.

2. aváIasńási eljarásról szőIő 2013. évi X)O(VI. ttirvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)
bekezdése szavazatszźm|á|ő bízottsági póttagoknak a határozat 2. sz. mellékletébęn
felsorolt személyeket megvá|asĄa.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. május 14.

A d ö ntés v égr ehajtálsát v égző szew ezeti e gys é g : J egy zői Kab in et

A 103l20|4.(V.14.) szźĺrlthatźrozatmellékleteit, a kivonat I-2 szźlműmelléklete taĺtaImazza.

Napiľend 8/2. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Kiizbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi
Onkéntes Tűzo|tól Egyesĺilet részére nyújtott támogatások felhasználásáľól
sző|ő beszálmoló elfogadásár,a, valamint támogatásĺ szeľződés megktitóséľe
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Iľĺ4áté _ polgiírmester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóTÖBB s Éc szÜrcS ÉGES
HATAROZAT:
104ĺ20|'4. (v.14.) 4IGEN 13 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtjlet úgl dont, hogł nem fogadja eI dr. Révész Márta képviselő ügyrendi
indínányót, mely szerint a napirendet a kovetkező testületi ülésre napolják el.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ lrĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
10st2014. (v.14.) 13IGEN 0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1.) etfogadja a Józsefuárosi Kozbiztonsági Polgárőrség és Katasztrőfavéďe|mi onkéntes
Tuzoltő Egyesület elnĺĺkének pénzügyi beszámolójźlt a Polgźtrőrség részére nffitott
20 | 3 . évi támo gatás felhaszn áIásáĺ őI.

f.) a Jőzsefuaľosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíjzo|tő
Egyesület részére 20|4. évre 5.000,0 e Ft támogatást nyújt közfe|adat ellźĺásźĺa.
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3.) elfogadja az e|oterjesztés I. sz. mellékletét képező, a Jőzsefvátosi Kcjzbiztonsági
Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiilettel kötendő támogatási
szerzőđés tartalmi elemeit, és felkéri a polgármestert annak aláítására.

4) a 2. pontban foglaltak miattaz onkormányzatkjadás 11107-01 cím műkodési cél és

általános tartalékon belül a városmarketing céltaľtalék _ önként váI|a|t feladat -
e|oirźnyzatáról 5'000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11105 cím - önként vállalt feladat _

mfüödési célú támogatások áI|anhźztntáson kívtilre előirányzatźxa 3.700,0 e Ft-ot,
felbaLmozási célú támogatások allamhazÍartáson kívülre e|őirźnyzatáľa 1.300,0 e Ft-ot.

5.) felkéri a polgármestert, hogy ahatźttozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló ľendelet
kcivetkező módosításánál vegye figyelembe.

6.) a Józsefuárosi Kĺjzbiztonsági Polgźrőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő
Egyestilet Elnöke 2015. május 31-ig tételes pénzügyi beszámolót kötelesek benffitani
az 5.000,0 e Ft támogatźs fe|hasznźůásáĺő| a Képviselő-testi.ilet szttmfua.

Felelős: 1-5 pont esetén: polgáľmester
6. pont esetén: Polgáľőrség Elnĺike

Határidő: I-2. pont esetében 2014. május 14.

3-4. pont esetében 2014. május 30.
5. pont esetében a költségvetés következő módosítása
6. pont esetében 20|5. május 31.

A diintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g :

Napirend 8/3. pontja

J egyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

Javaslat diintések meghozata|ára L
azonosító számú páůy ázattal kapcsolatban
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4.źLté _ polgármester

TAMOP-P-3. 1.4-08/1 -2008-002 1

sZAv AZLSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrc. Z AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT.
t06t20r4. (v.14.) 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. tudomásul veszi, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1092
Budapest' Ráday utca 16. I. "ľ. 

26., cégegyzékszźlrn:01 09 720052) 2010.június 24-
26. kozotti időszakban a TAMOP--3.1.4-08/1-2008-002I azonosító számú projekt
soľán, 11 fĺĺ ,,Inteľaktív eszközĺjk a tanórán'' című képzésen tĺibbletképzésének
fe|adatát megbizás nélküli ügyvitel keretében elv é gezte.

Felelős: polgármester
Hatźtridő:fO 1 4. május 1 4.
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2. hozzájáruI az onkormáĺyzat kiadás 11706-02 cím dologi e|oirźnyzat, ezen beliil a
peres ügyek ügyvédi díjuk, perköltség' kártérítés - kotelezo feladat - előkźnyzat
terhére, amegbízásnélküli ügyvitel idoszakźlra ĺisszesen 907 334 Ft (számla ellenében:
605 000 Ft, késedelmi kamat: 302 334 FÍ) az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
r észér e kifizetésre keriilj ĺin.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő: 20|4. május 14.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi
Ügyosztály

Napirend 8/4. pontja

megkiitéséľe
(írásbeli előterj esĺés, HELYSZÍM noszTASSAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT S ZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
107ĺ2014. (v.14.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. felkéľi a polgármestert a Józsefuárosi drogszemét megoldása éľdekében _ ĺinként váIla|t
feladat- támogatási szerződést köss<jn 10 millió Ft összegbęrĺ2014. június l-jétől 2014.
decembeľ 3|-ig tartő időszakľa az Emberí Erőforrások Minisztériumával' azza|' hogy a
támo gatási ö s sze g az aIábbí pro gľamelemek felhas zná|źsát b izto s ítsa :

- 4 fő közmunka progľam keretében foglalkoztatott drogszemét összegffitését
bizosítók bérezése és jrárulékai, közremúkĺidő szervezet: Iőzsefvĺíľosi K<jzteľület-
feliigyelet és Vaľo siizemelteté si S zolgáIat;

- 2 fő szociális munkás béręzése és jáľulékai, akik a szenvedélybetegek alacsony
kiiszĺjbű szolgáLtatás kcirében utcai megkereső tevékenységet végeznek. Kĺjzreműködő
szervezet: olaszy és Társa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Krudy u. 15. fsz 4., adőszźlm:
213544|4-I-42), valamint a Magyat Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (1085

Budapest, Baross u.28, nyilvántaľtási száma.. 4740).

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máius 14.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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2. felkéri a poIgármesteľt a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges folyamat
lebonyolítására és a kapcsolódó dokumentum ok aIáít ásźr a.

Egyben fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szeľződés és annak esetleges
módosításainak a|źńrźstlta, amennyiben az flem érint önkormányzati forľásbevonást,
hatźlriđo módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: pcllgárrrlesĹeľ
Hatfuidő: 2014. május 14.

3. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetés következő módosításanáI atámogatási összeg
közľemúkĺj dő szervezetek közötti megoszlźlsát vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a kĺjltsésvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, PénzÍigyi Ugyosztály

Budapest, 2014. május 1 5.

Rimán Edina s. k.
jegyző

A jegyzőkonyvi kivonat hiteles:

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgármester

ľ-rôJ",ł,*,,@
Szervezési és Ké{ibelői Iroda

A j egyzőkönyvi kivonatot készítette:
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.-2 ĺ // n,,łą* Ua,ľą funa
Fazekasné Y,frgaLivia
Szervezési ďs Képviselői Iľoda ť;gyintéző
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1. számú mellék|et

vá|asztő
keľület

Szavazókiir Tagok

37 1. Jakab Tibor
41 1. Varga Gyorgyné

42 1.

2.
Beľki Dénesné
Lukács Sándor

44 1. Kabai LászIő
50 1. Hélisz Gyorgy
51 I. Szántő Tamás Attila
52 l.

2.
Gyorgyi Ida Aĺna
Heľdó Péterné

56 1. Herdó Szilvia
61, 1. Blénessy Beľta Zsuzsa

2. Jeneilbolya
3. Veres Renáta Zsuzsanna
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2. számű melléklet

Ali Touni Ali

Angyal Andľea

Baranyai Attila

Bolcsházi- Tóth P atrícia

Engi Vivien

Holbak Mirjam

Király Imľe

Németh József

Rtĺcz Lajosné

Scholl Sándorné

Somtai Éva

Soós Józsefné

Szentiványi József

Tabányi Antal

ZaiYeronika

40


