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Táľgy: Polgáľmesteľi tájékoztató a lejáľt hatáľidejíĺtestületi határozatok végľehajtĺĺsárći,
az
előző ĺilésőta tett fontosabb intézkedésekről' a je|entősebb eseményekľő| és az önkoľmányzati
pénzeszkiĺztik átmenetileg szabadrendelkezésű ľészénekpénzpiacĺjellegĺi |ektitéséľől
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi tr
El
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi
Hatán ozati j av as|at a bizottság szźtmźra:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselőtestĺiletnek az e|őteriesztés me stiársv a|ásźú.
Tisztelt Képvĺselő-testület!
és Működési Szabáiyzatźlról szóló f5/2013. N .27 .) szźtmil
önkormányzati rendelet 26.$ (1) bekezdése a|apján ,,Minden hónap első rendes ülésénekállandó
napirendi pontja a polgáľmester íľásos táĘékoztatőja a |ejárt határidejű testületi hatrĺrozatok
végrehajtásánó|, az előző tilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad ľendelkezésű részénekpénzpiaci jellegű
lekötéséről.''

A Képviselő-testii|et és Szervei Szervezeti

Kéľema tájékoztatĺó tudomásul vételét.
Budapest, 2014. augusztus 18.

Dľ. Kocsis

Máté |
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$ (1) Minden hónap első rendes

(az SZfuÍ,SZ 26.

s (I) bekezdése alapjĺźn)

TźĄékoztatőa|ejźlrthatáridejűképviselő-testĺiletihatźrozatok
végrehajtĺásáról

Tisztelt Képvise|ő-testĺilet!

A lejárt hatáľidejííképviselő.testĺileti határozatokvégľehajtásáróil az atábbi
jelentést aĺ|om:

Javaslat a 2014. évi közfoglalkoztatás

megvalósítlźsdra

7st2014. GV.23.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

a)

a keľületi közfoglalkoztatáslrétszěľľ'iét éves át|agban 600 főben állapítja meg.

b) feladat e||źĺtźshoz,valamint a foglalkoĺatłĺsönrészére a 20L4. évi költségvetésben a
fedezetet a I|30f címen és a 1 1107-01 címen biztosította.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. év folvamatos

2.

a hatfuozat 1. pontja a|apjźn felkéri az a|źbbi költségvetési szervek és gazÄasági tĺársaságok
vezetóit - mint foglalkoztatőkat _ 20|4. évi. közfoglalkoztatźsra vonatkozó kérelmek
benyújtásara, a munkaügyi központtal a hatósági szerződés és a munkavállalókkal a
fo g|a|ko ztatísi szer zó dések me gkötésére;
Érintett foglalkoztatók:

-

Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal,
Józsefuárosi Intézménymiĺktidtető Központ,
aJózsefrárosi Egyesített Bölcsődék,
Jőzsefuárosi Közterület-fe|iiryelet és VĺíľosüzemeltetésiSzo|gźůat,
Jőzsefuárosi Egészségügyi Szolgálat,
Józsefuáľosi Szociális Szn|gáitató és Gyeľmekjóléti Központ,
Jőzsefuaľosi Kiizösségi HázakNonproťrt Kft.
JóHír Józsefrárosi Nonprofit Kft,
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda,

MesepalotaNapköziotthonosóvoda
SzźaszarszépNapközi otthonos óvoda
Napraforgo Napközi otthonos óvoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Sziváľvány Napközi otthonos óvoda
TÁ-TI-KA napközi otthonos óvoda
Koszoru Napközi otthonos ovoda
Várunk Rád Napközi otthonos óvoda.

Felelős: polgáľmesteľ, kiiltségvetésiszervek és gazdasáryi tĺírsaságok vezetói
Határidő: 20I 4. április 23 .

3.

a) hozzź|áĺul a Budapest Esély Nonpľofit Kft.-vel 20I|. január 19. napján megkötött
hatźrozat|an idejű közszolgáltatási szerződés valamint a 200|. február 12, napjźn a
Magdolna 20. szám alatti helyiség tźtgyźhanmegkötött bérleti szerzodés 2014. május
napjával kiizös megegyezéssel történő megszůintetéséhez;

1.

b) felkéľi a polgármesterta2. pont szerinti megsztintető megállapodások a|źirásźra.
J

c)

egyetért, hogy a közfoglalkoztatás
Hivatal lássa el.

Felelős: polgármester
Hatfuidó:2014. május

4.

szervezési munká|atait kerületi szinten a Polgármesteri

1.

az onkormányzat aPo|gźrmesteri Hivatal engedélyezett|étszámźú2014. mź.jus 2. napjától 1
fóvel megemeli, a Polgármesteri Hivatal _ 3 fő tisztségviselővel eryütt, a 2 fr pľémiumévek
programban foglalkoztatott, valamint a tiársadalmi megbizatźlsri alpolgármester nélküli _
engedélyezett |étszź-mra 1 78 főről 20 4. máj us 02. napjáv a| |7 9 ťore módosul.
1

Felelős: polgármester
Haüáridő: 20|4. május 2.

5.

a Jőzsefvźtosi Közteľület-felügyelet és Városĺizemeltetési Szolgálat
5. napjától3 fióvel megemeli, aJőzsefvźrosi Köztertiletengedélyezett|étszźtmźúf}I4.mź|us
felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett|étszámźúúgy, hogy a 80l0l cím
közszo|gźůati tisztviselői létszámot 1 fővel, a 80103 cím Mt. a|á tartozó engedélyezett
létszámot 2 főve| megemelni, így a 80101 cím engedé|yezett|étszźtma 31 főről 32 fore, a
80103 cím engedélyezett|étszźtma79fóről' 8l főre, intézményiengedélyezett |étszáma20|4.
május 02. napjétval2I3 főról.f|6 főre módosul.

a) az Önkormźnyzat

b) a Magdolna u. 20. helyiséget közfogla|koztatás e||źtt6sáthoz a Jőzsefvátosi Közterĺiletfeliigyelet és Városiizemeltetési Szolgálatnak 2014. mź$us 5. napjától biztosítja, és egyben
fe|kéri a polgármestert hogy kĺjvetkező Képviselő-testtileti tilésre a költségvetési szeľv
a|apitő okirat módosítiását jóváhagyásra

terjessze be.

c) a Magdolna u. 20. helyiség üzleti vagyon köréből kiveszi a koľlátozottan
törzsvaryon körébe, és egyben felkéri a polgármestert, a rendelet

forgalomképes
módosításiának

benyujtrására a következő képviselő-testiileti ülésre.

és Városüzemeltetési Szolgálatnak a Magdolna u. 20
helyiség rendbehozatalara 1.000 e Ft, a közfoglalkoztatottakmunka és védőruhazatátra24O e
Ft-ot biztosít.

d) a Józsefrárosi KözterüIet-felügyelet

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. május 5.

6.

a

4-5. pontban foglaltakkal tartós műkiidési kötelezettséget vállal, mely 2015. évtől évente
megközelítőleg II.673 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: mindenkori költségvetés teľvezése

7.

a) a 4.-5. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat |1302 cim - kötelező fe|adat _ dologi
e|őirényzatáróI 8.144,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat ťlnanszíroztlsi mĺĺködési kiadáson be|ii| azirálnyitőszervi támogatĺĺskéntfolyósított támogatás

kiutalása e|ólĺányzatźra 4.356,| e Ft-ot ,1ll08-02 cím - önként vái|aĺt feladat ťlnanszirozttsi működési kiadáson be|i| azirźtĺyítőszervitámogatásként foýósított támogatás
kiutalása e|őirányzatra 3.788,7 e Ft-ot.

b) a Polgĺármesteri Hivata| 12202 cím - köte|ezÍ5 fe|adat _ finanszírozási működési bevételen
belül az irányitószervi tźmogatźtskéntfolyósított tĺámogatás fizetési számláén töľténő
jóválírása e|oirányzatźú 2.800,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttaüás e|őirźnyzatźnbelül a
törvény szeľinti illetmény e|óirányzatáú 2.100,0 e Ft-tal, a cafeteria béren kívĹili juttatás

e|őirányzatźú céljelleggel 98,3

e

Ft-tal

a

munkaaltatót terhelő járulékok és szociális

hozzájátru|ásiadóe|őirźnyzatźlt602,0eFt-talmegemeli.

c)

d)

a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező
feladat - _ finanszírozási működési bevételen belül az irányítoszervi tĺámogatásként
folyósított támogatás fizetési szźm|áén töľténő jóváírása e|oirźnyzatźú1.555,8 e Ft-tal és a
kiadás személyi juttaĹás előirányzatán belül a törvény szeľinti illetmény e|óirźłnyzatát l.120'0
e Ft-tal, acafeteria béren kíviili juttatás e|olrźnyzatźttcéljelleggel98,3 e Ft-tal a munkaáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzź!źru|ásiadó e|őirźnyzatźú337,5 e Ft-tal megemeli.
és Városiizemeltetési Szolgálat - önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételen belül az irányítôszervi tamogatĺáskéntfolyósított
támogatás fizetési szźtmllán tiirténő jővźirása e|őlrányzatáú 3.788,7 e Ft-tal és a kiadĺás
a Józsefuárosi Közterület-felügye|et

_

személyi juttaüás e|óirátnyzatán belül a törvény szeľinti illetmény e|őirźnyzatáú |.796,9 eFtta|, a cafeteria béren kívüli juttatás e|őirényzatát céljelleggel |96,5 e Ft-tal a munkaáltatót
teľhelő járulékok és szociális hozzáĄáru|ási adó e|őirányzatát 555,3 e Ft-tal, dologi
e|őirányzatált_ köztizemi díjak, karbantartás, munka és védőruha I.240,0 e Ft-tal megemeli.
Felelős: po|gármester
Határidő: 2014. május 5.

8.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 20|4. évi költségvetésről szóló

rendelet következő módosítrásánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a20I4. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

9.

a) felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgáľmesteri Hivatal 4. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szervezeti és Működési Szabáiyzatát, Üryrendjét a Képviselő testiilet májusi rendes
ü|ésére terjessze be.
b) felkéri alegyzőt, hogy a köďoglalkortaúsraaszabźůyzatot készítse el.

Felelős: jegyzó
Hatlíridő: következő képviselő-testiileti iilés

10.

felkéri a Józsefuĺĺrosi Közteľület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat igazgatóját, hory a
költségvetési szeľv sZNIsZ módosítĺísát terjessze be a Képviselő-testiilet májusi iiléséľe.

Felelős: költségvetési szerv vezetője
Hatáľidő: 2014. május 06.

11.

felkéri a polgármesteľt, hogy azEsé|y Nonpľofit Kft. a közfoglalkoztatásró| és annak pénnigyi
elszámolásáről abeszétmolrőt2014. jilnius 30-ig terjessze be a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 14. június 30.

Kabinet tájékoztatása alapján: A ktizfoglalkoztatási pľogľamhoz kapcsolódó
kéľelmeka foglalkoztatók ľészérőlbenyújtásľa keľültek Apľogľam feltłiltiittségeaugusztusban
eléľtea98 %".ot, összesen 318 f.ő végzett munlaĺt kiizfoglalkoztatás keľetében. 2014. júliusában
páiyánott sikeľesen a
1007o-os támogatással további 29 fő fog|alkoztatásának kčiltségeĺľe
Polgáľmesteľi Hivata| és a Józsefváľosi Ktizteľĺilet.felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat a
2014.07.15-2014.08.31. kłiziitti időszakľa. Igy a kiizfogla|koztatńsra tervezett łinľész353 fő
foglalkoztatásának Íedezetét biztosította.

A Jewzői

A

PénzĺieYiÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 7312014. (Iv.23.) számú
határozatának 7. pontjában foglaltak esetében a kii|tségvetési módosítása a 2014. évi

ktiltségvetésről szótó 312014. (II.13.) önkormányzati ľendelet módosításáľól szóló t7ĺ2014. (v.15.)
szám r'i iinkoľmányzati ľendeletben végľehaj tásľa kerĺi It.

Javaslatfellebbezés etbírdldsóra a Coľvin Árullźzqal kapcsolatos telepiilésképi eljdrásban

ULES

zÁnr

76t2014. (V.14.)

úgy dĺint, hogy
A Képviselő-testtilet
-glaha
Lujza t& |. sz. a|atti Corvin Aruháa (36432. hrsz.) tulajdonosa szämára kiadott 26l. a
68/2ĺ20|3 iktatószámú I. fokri településképi kötelezésben foglalt I. fokú döntést heĺyben hagyja

2. a B|aha Lujza tér I. sz. a|atti Corvin Aruhźz (3643f. hrsz.) tulajdonosa számára kiadott 2668/fl2oI3 iktatószámri I. foku tetepülésképikötelezéssel szemben benyujtott fellebbezéssel
kapcsolatban másodfokú hatósági jogkörében eljfuvaaza|źtbbihatározatothozza:

HATÁno Z^T

fellebbezési kéľe|emmel kapcsolatos eljáľásban
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete másodfokú hatósági
hatĺáskörében eljáľva

a Blaha Lulza tér |. sz. alatti Coľvin Lrlház (3643f . hrsz.) tulajdonosa
681212013

szźtmźrakiadott 26-

iktatósámú I. fokú településképi kiitelezést

helyben hagyja.

E hatźrozat elten fellebbezésnek nincs helye. A hatźrozat felülvizsgźůatźltjogszabálysértésre való
hivatkoással, a bíľóságtól lehet kérni. A keresetlevelet ahat.źtrozatkézhezvételétől számított 30 napon
be|ii|, azl. fokú kőzigazgatélsi szeľvnél, vagsĺ a Fővárosi Töľvényszéknélkell 3 példányban benyújtani.
A keresetlevél benyujĹásźtnak ahatározat végrehajtísáľa halasztó hatźiyavan.

INDoKoLÁs
2014. jaruźtr 3O-źn, hivatalból taľtott szemle során a hatóság megállapította, hogy a Blaha Lujzatér |.

sz. a|atti ingatlan Blaha Lujza tér felőli homlokzatátra eľősített alumíniumborítás előnýelentil
befoýásolja a telepiilésképet'20|4. máľcius |3-źn az ingatlan tulajdonosának, a Corvin Aruhaz
Ingatlanhasznosító Kft.-nek dr. Kocsis Máté polgáľmester 26-68 /f/f0I3 iktatószámú településképi
kötelezést kiildött, meýben e|óirta a teleptilésképet rontó, az épi|et homlokzatáľa szerelt alumínium
burkolat 90 napon belüli eltávo|ítáLsźIt. A Corvin lłruhź.zKft.-t képviseletében Szaj|ainé Ipacs Andrea,
iigyvezetĺ| 2014. április 2-án, fellebbezési határidőn belül jogoľvoslati kérelmet nýjtott be postai úton.

A településképikötelezési eljárásban I. fokon eljáľó hatóság, Jőzsefválros Polgáľmesteľe terjesztette fel
Józsefuáros Önkormányzat Képvise|ő-testtilete szźtmátra a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró
hatósági jogköľ gyakorlójának, aközigazgatási hatósági e|jźrás és szolgáltatás általános szabźůyairő|
sző|ó2004. évi CXL. törvény l07.$ (1) bekezdés szeľint.
Aközigazgatási hatósági eljárás és szo|gźitatźtsáltalános szabźůyairő| szó|ó 2004. évi CXL. törvény
105.$ (1) bekezdés a|apjźn a másodfoki döntést hoző hatóság a döntést helybenhagyja,
me gv á|toztztj a, v agy megsemmis

íti.

Budapest Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő.testiilete másodfokú jogkĺirében e|jźrva ajogoľvoslati
kérelmet me ga|apoz'atlannak ta|álta:

Az

építésüggyelösszefüggő egyes helyi önkoľmźnyzati hatósági eljárásokról szó|ő 5|20I3.(II.10.)
önkormányzati rendelet 14.$ (l) bekezdés bc) pontja szerint településképi kdtelezeffségnek minősül a
érdekében,az épitmény, mutźrgy, településképielem rossz
helyi építészetiés városképi éľtékvéđelem
6

műszaki- esztétikai állapotĺának megszĺintetése, különösen,
harmonikus városképet rontja.

ha megjelenése, színezése az erységes és

A településfejlesztési koncepcióľó|, az integrźtlt településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (xI. 8.)
Korm. ľendelet 26. $ (2) bekezdése szerint a polgármester az eljárásban az érintett ingatlan
tulajdonosát - a helyi építészetiéľtékek,a telepÍi|ésképvédelme érdekében- az építmény,
építményrészfe|tĄitásźlra, áta|akítźsára vagsĺ elbontására kötelezheti, ezért az éľintettingat|an
tulajdonosát, a Corvin Aruházlngatlanhasznosító Kft . szervezetetkötelezte.

Az Éw.29. $

(3) bekezdése szerint a települési önkormányzat polgármestere jogszabályban

meghatáľozott esetekben és módon a településkép javítasa érdekébenaz azt rontó állapofu építmények
meghatźrozntt időn belüli helyľehozatali kötelezettségét irhatja elő önkormźnyzati hatósági

döntésében. Az önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhezanyagi üĺmogatást nyujthat. A
polgármester határozathozata| helyett hatósági szerződést köthet az ugyfé||el. E felhata|mazás
lehetőséget nyujt és nem kötelezettséget szab az önkormányzatoknak.

Akozigazgatási hatósági eljĺírásés szo|gáitatźts általanos szabźlyairő| sző|ő 2004. évi CXL. törvény

105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljáľás során hozoff döntést a fellebbezővel a másodfokli
döntést hozó hatóság az e|ső fokíl döntést hozó hatóság litján közli. Erre figyelemmel hívta fel a
Képviselő-testiilet a Polgármesteľt a fellebb ezóve| történő közlésére.

A fe|lebbezés lehetőségét a Képviselő-testület aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta|ános
sz"abźiyairől sző|ő 2004. évi CXL. töľvény 73lA' $ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártaki

A

határozat bÍrosági felülvizsgálaüának lehetősége a közigazgatési hatósági e|jźrźsés szolgáltatrás
általános szabáůyalrő|sző|ć:f004. évi CXL. töľvény 107. s (3) bekezdésénalapul.

A

másodfokú hatósági eljárás lefolytatĺására a hatásköľt és illetékességet a közigazgatźtsi hatósági
edárás és szolgáitatźts általános szabźůyakő| sző|ó 2004. évi CXL. törvény l07.$ (1) bekezdése
źi|apítjameg.
3. felkéri a Polgarmestert az I. pont szerinti döntés kazléséľe'
Felelős: Városfej lesztési és FőépítésziÜgyosztály
Határidő: 2014. m{jus 14.

A Váľosfeitesztési és FőénítésziÜeyosztálv táfiékoztatálsa alapján: az ĺigyféla másodfokú dtintést
kézhez kapta, mely ellen felülvizsgálatra inĺnyuló keľesetlevelet nyújtott be. Ezen
ellenkérelmének előkészítésefolyamatban van.

ravaslatfellebbezés elbíróldsóra a lóaefvórosí pdlyaudvar kerítésévelkapcsolatos telepiiléskěpí
eljórósban ZART ULES
77/2014. (V.14.)

A Képvise|ő-testĺilet rigy

dönt, hogy

a Salgótarjáni utcai, volt Józsefuáľosi pályaudvar (38818/30., 38818/42.,388L8/43. hĺsz.) teriilętén

elhelyezkedő elemes betonkerítéssel összefiiggésben kiadott 26-|07l3l20|3 iigyiratszámú
teleptilésképikötelezéssel szemben benyujtott fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú hatósági
jogkörébene|járvaaza|źtbbihatározatothozza..

HÁ.TÁRo z^T
fellebbezési kéľelemmel kapcsolatos eljáľásban
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testtilete másodfokú hatósági
hatáskörében eljárva

a

Satgótaľjáni utcai, volt Józsefváľosi pályaudvaľ (388t8/30.' 38818ĺ42., 38818/43. hľsz.)
teľĺĺletén
elhelyezkedő elemes betonkeľítéstulajdonosa szttmźrakiadott 26-t07l3l2013 iktatószámú
I. fokú telepÍilésképikiitelezést

helyben hagyja.

E

hatźrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatÁrozat felülvizsgźůatźttjogszabálysértésre való
hivatkozássa|, abirőságfól lehet kérni. A keresetlevelet ahatározatkézhenételétől szátmitott 30 napon
belül, az I. fokri kozigazgatźtsi szervnél, vagy aFővárosi Törvényszéknél kel| 3 példányban benyljtani.
A keresetlevél benyujtísának a hatźtrozatvégrehajtásáraha|asztőhatáiyavan,

INDoKoLÁs
f0I4. februtr Zl-én, hivatalból tartott szemlén a hatóság megźů|apította,hogy a Budapest, VilI. kerület
Salgótaľjáni utcai, a volt Józsefuárosi pályaudvaľ teriiletén elhelyezkedo elemes betonkerítés
előnýelenül befolyásolja a településképet, tekintettel arra is, hogy az orczy téľenmegvalósítandó
emlékhely és a Salgótarjráni úti zsidó temető közötti szakasz a közeljövőben létesítendő holocaust
emlékhelyhez kapcsolódó ,,keryeleti séta úť'helyszíne |esz. Ettől fiiggetlenül is azonban a kerítés
ľossz műszaki állapota (a kerítéstöbb helyen meg van bontva) nem megfele|ó, f0I4. március I3-źn az
ingatlan tulajdonosának, a MÁv Zrt.-nek dr. Kocsis Máté polgármester 26-107/3120|3 iktatószámú

településképikötelezést küldött, melyben előírta a hiányos kerítéstelepülésképet ľontó, állapotának 30
napon belüli megszűntetését. A MAV Zrt. képviseletébenBojtor Tibor, ingatlan iizemeltetés vezető
2014. április 2-án,fe||ebbezésihatáridőn belül jogoľvoslati kérelmet nýjtott be postai riton.

A településképikötelezési eljárásban I. fokon eljĺáró hatóság, Jőzsefváros Polgármestere terjesztette fe|
Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testiilete sztmtra a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró
hatósági jogkör gyakorlójának, aközigazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźilyairő|
sző|ó2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szeľint.
Aközigazgatási hatósági eljĺárás és szo|gáitatás általános szabá|yairő| sző|ó f004. évi CXL. törvény
105.$ (l) bekezdés a|apjźn a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést helybenhagyja,
me gv áůtoztatja' v agy me gsemmi s íti.
Budapest Józsefuáros onkormlínyzat Képviselő-testiilete másodfokú jogkörében eljáľva ajogorvoslati
kérelmet me ga|ap ozatlannak tal'źita:.

Az

építéstiggyelösszefüggő egyes helyi önkoľmźnyzati hatósági eljárásokról sző|ő 5/20I3.(II.I0.)
önkormányzati rendelet 14.$ (1) bekezdés bc) pontja szerint településképi kcitelezettségnek minősül a
helyi építészetiés városképi értékvédelemérdekében,az épitmény,mutźrgy, településképi elem ľossz
mtĺszaki- esztétikai állapotĺának megszüntetése, kÍilönösen, ha megjelenése, szinezése az egységes és
harmonikus városképet ľontj a.

A településfejlesztési koncepcióró|, az integrált telepiilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településľendezésisajátos jogintézményekről szóló 314/20|2. (xI. 8.)
Korm. rendelet 26. $ (2) bekezdése szerint a polgármesteÍ az eljárásban az érintett ingatlan
tulajdonosát - a helyi építészetiétékek,a településkép védelme érdekében- az építmény'
építményrészfe|i$ítźsźra,źtta|akitźtsára vagy elbontására kötelezheti, ezéĺtaz érintett ingatlan
fulajdonosát, aMźx Zrt. szeĺvezetet kötelezte.

Az Étv.54. $ (2)

bekezdése szerint a tulajdonos köteles az épitményá||apotźlt, állékonyságát a
jogszabáýokban meghattrozott esetekben és módon időszakonként felülvizsgźútatni,és a jó műszaki
áůlapothoz szükséges munkálatokat e|végeztetni. Melynek nem tett eleget a Máv Zrt., ezért nem az
önkoľmányzatnak kötelessége a műszaki és esĺétikaiźtl.|apotźltbiztosítani azépitménynek.
Aközigazgatrási hatósági eljrárás és szo|gá|tatás általrános szabźiyairó| sző|ő 2004. évi CXL. törvény
105. $ (5) bekezdése szeľint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fe||ebbezővel a másodfokú

dĺjntésthozó hatóság az e|so fokri döntést hoző hatóság útján kĺjzli. Erre firyelemmel hívta fel a
Képviselő-testiilet a Polgármestert a fellebbezővel tönénő köz|éséľe.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozigazgatási hatósági eljárás és szo|gáltaÍás általános
szabá'|yairő|szőlő2004. évi CXL. törvény 100. $ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak a|apjtn7Ártaki.

A

llatźrozat bírósági felütvizsgálatźnak lehetősége a kozigazgatźtsi hatósági e|járás és szolgáltatás
általános szabályairól szó|ő f004. évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésénalapul.

A

másodfokú hatósági eljárás lefolýatrísára a hatásköľt és illetékességeta közigazgatźtsi hatósági
eljáľás és szolgáltaüás általános szabźůyakő| sző|ő 2004. évi CXL. törvény l07.$ (l) bekezdése
állapítja meg.
2. fe|kéri a Polgármestert az

1. pont

szeľinti döntés közlésére.

Felelő s : Városfej e sztés i és Főép ít észi IJ gy osná|y
Haüáridő: 20L4. mźĄus |4.
I

Á, Váľosfeilesztési és FőépítészĺÜwosztá|v tájékoztatálsa alapjánz az iigyfél a másodfokú
határozatot átvette, mellye| kapcsolatban eddig ellenkeľesettel nem élt.
Intéanényvezetői
78t2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

p lźly ózato

k v éIemény ezě s e

a nemzeti köznevelésľől szóló 201|. évi cxc. törvény 83. $ (a)

bekezdés h) pontja szerinti intéznrénymiĺködtetői vé|eményezésijogával élve támogatja a Budapest
VIII. Kerĺileti Németh Lźsz|ő Áhalános Iskola, valamint a Józsefuáľosi Pedagógiai Intezet
eredményes elbírálását.
intézményvezętői beosztĺás e||áttásáĺa}}I4. március l7. napján kiíĺtpźiyéuatok
Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014. mź|us 14.

Á. Ilumánszolgáltatási ÜgYosztálv llumánkancsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: a képviselő.
testületĺ döntésrő| 2014. május líénéľtesítve|ett a Klebelsbeľg Intézményfenntartó Kiizpont

Budapestĺ VIII. Tankeľülete.

A lóaefvórosi Ónkorruźnyzat 2013. évi kiiltségvetésénekvégrehajtósdról
ruźrsłtmadósi r e nde let-tem e zete

saĎló beszómolója és a

79t20r4. (V.14.)

A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy

1.

elfogadja az onkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges
beszámolót aze|őĄesztés 1. számú melléklete szerint.
Felelős: polgármester
Hat.íridő: 20 14. május 14.

2.

az
elfogadja azoĺkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való |eírźsźú
előterjesztés 2. szź.ľĺĺűmelléklete szerint.
Felelős: polgármester
Haüáridő: 20 14. május 14.

3.

jóváhagyja a 2013. évi iisszefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előteľjesztés 3. szźlmtl
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 74.

A

Pénzüevi tigvosztátv táĄékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 79120|4. (v14.) száműl
határozatában foglaltak aziigyosztálly ľészéľőlkĺilłinintézkedéstnem igényelnek
Javaslat bankszdmlaszerződés mlídosítdsóra
80t2014. (V.14.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.

A

Sbeľbank MagyarországZrt.-ve| (korábbi elnevezése Magyarországi Volksbank zrt.)2008.
február 25. napjźtn, határozatlan időre kotott k<lltségvetési elszámolási számla és ahhoz
kapcsolódó a|sztm|ák vezetéséreszóló Bankszźlm|aszerzodést 2014. június 1. napjával
módosítja, oly módon, hogy azonkormányzatťlzetési kötelezettsége könyvelési dijjal egészül
ki, melynek nagysága a mindenkori jogszabźt|yokban meghatározott pénzügyi tľanzakciós
illeték mértékévelmegegyezó, mely jelenleg fizetési műveletenként 0,3%o, maximum 6.000,Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő. 2014. június 0l.

2.

fe|hata|mazza a polgáľmestert, a jegyzőt és a költségvetési szeľvek vezetőit a hatźttozat |.
pontjában foglalt taľta|mi elemekkel módosított Bankszámlaszerződések a|źńrására.

Felelős: polgármester, jeg1ĺzó, költségvetési szervek vezetói
Határidő: 20 l 4. jlinius 0 1 .

3.

a határozat 1. pontjában foglaltak többletköltségekre 1.803,0 e Ft-ot biztosít - a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ ľészéľe506,0e Ft-ot, az Egyesített Bölcsődék

részére1'97 ,0 e Ft-ot és a Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ részérel .100,0 e Ft-ot _
a l1l07-0l cím Működési cél és általános taľtalékon belül a bankköltség céltaľta|ék
e|őirányzat terhére.

Felelős: polgármester
Hatétridó: 20| 4. mźĄus | 4.

4,

ahatérozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás l1l07-01 cím Működési cél
és á|talános taľtalékon belül a bankköltség cé|tarta|ék- kötelező feladat _ e|őirźnyzatźlrő|
1.803, 0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťnanszirozátsi
működési kiadáson beliil az irányítószervi támogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása
e|őirányzatźra.
a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermetióléti Központ 40102 cím bevételi _
ezen beliil a ťlnaĺszirozźlsimíiködési bevétel irányítószervi szeľvi
kötelező feladat

a)

-

támogatásként folyósított támogatás fizetési szátm|átĺ történő jóváírása e|őirányzatáú és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi e|oirányzatát 506,0 e Ft-tal megemeli,
az Egyesített Bölcsődék 40100.02 cím bevételi _ kötelező fe|adat - ezen beliil a
ťlĺanszírozźtsiműködési bevétel irányítószervi szervi tĺámogatásként folyósított támogatás
fizetési szäm|źntöľténő jőváúrása e|őirányzatźtt és ezze| egyidejűleg a kiadás do|ogi
e|őirányzatÁt |97,0 e Ft-tal megemeli,
a Józsefuárosi lntézményműködtető Központ 72101cím bevételi - kötelező feladat -

b)

c)

ezen belül a finanszírozási miĺködési bevétel irányitőszervi szeľvi tĺámogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtm|źtntöľténő jóváírása e|őirányzatźtt és ezzel egyidejii|eg a kiadás dologi
e|őirźnyzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.
Fele|ős: polgáľmester
10

Határidő: 20I 4. mź|us 14,
5.

a) az onkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
fizetési szźtm|éńnakvezetésére közbeszerzśsi eljárĺást indít, oly módon, hogy a teljesítes
időtatama 4 év, me|yre vonatkozóan összesen 160.000,0 e Ft.rą évente 40.000'0 e Ft-ra
előzetes kötelezettsé get váůla| a he|yi adóbevéte|ek terhére.

b) felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot aközbeszerzési eljárás lefolytatásĺárą
melynek eredményéről a Képviselő.testĺilet dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén f014. mźljus 14., b) pont esetén abeérkezett ajánlatok éľtékelését
követően
6.

felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkormáĺyzat költségvetésének
következő módosításánál, valamint a 2015-2018. évek költségvetésének tervezésénélvegye
figyelembe.

Felelős: polgármester

Hatłáridő: a kiiltségvetés következő módosítása és a20I5-20l8. évek költségvetésének

tervezése

A

PénzĺigviÜgvosztálv táłjékoztatátsa alapján: a Képvĺselő.testĺĺlet80ĺ2014. (v.14.) számú
határozatálban fog|altak esetében a ktiltségvetésmódosítása a 20|4. évi kiiltségvetésľől szóló
3t2014. (II.13.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szőiő l7l2014. (v.15.) önkoľmányzatĺ
ľendeletben végľehajtásľakeľĺilt.A közbeszerzési dokumentáció és eljáľást ĺndító felhívás

összeállítása fo|yamatban van, a közbeszeľzésĺ tanácsadói feladatokat ellátó gazdaságĺ táľsaság
vé|eményezi.
ravaslat szobrok, emléktdbldk elhelyezésére

8U20r4. (V.14.)
A Képviselő-testĺilet úry dönt, hory

1. felkéri a polgáľmestert, hogy a II. kerületi onkoľmányzatnái kezdeményezze Seress Lászlő
foľradalmár emlékénekmegórzésétés erről tájékoztassa a kezdeményezőt, Seľess Attilát.
Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I4. mźĄus 14.

Városfeilesztési és FőénítésziÜwosztálv tájékoztatátsa alapján: az iigyfél és a II. keľületi
onkoľmányzat a tájékoztatátst a képvĺselő.testĺitetidöntésľől megkapta.

A

A

PénzĺĺeviÜwosztálv tájékoztztálsa alapján: a Képvĺselő-testiĺlet81|2014. (v.14.) szĺmú
határozatálban foglaltak az ĺĺgyosztáiy részéről kiiliin intézkedést nem ĺgényelnek.

82t2014. (V.14.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

2. Dr.

Csapody Vera világhíľű botanikus növényfestő emlékénekmegőrzése érdekében
tétmogatjaery emléküíb|ae|he|yezéséta Baross u.4. sz. a|attilakőhźn falán és ene 70.000,- Ft
támogaüást nýjt Csapodi Csabáné részéreSĺínthaPéternéalpolgáľmesteľ kerete terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. málus |4.

ll

A

Váľosfeilesztésĺés FőépítésziÜevosztálv tájékoztatása alapján: a kezdeményező a diintést
a tábla pontos taľtalmáľĺíl,
tá.ů,|a elkészítéséről,

megkapta, az egyeztetés vele folyamatban van a
méľetéľől,a lakóházon tiiľténő elhelyezésľől.

A

PénzĺigviÜgvosztálv táłjékoztatátsa alapján: a Képviselő-testület 8212014. (v.14.) számú
határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testület 20|4. évi
augusztusi ĺiléséľe
készítendő ktiltségvetési ľendeletben kerĺil átvezetésľe.
8st20r4. (v.14.)

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

3.

Sinka István emlékére a Nagyfuvaros u' 22-24. sz. a|atti ház fa|źn emléktáblát he|yez e|'
melyre 50.000,- Ft-fedezetet biĺosíta Sántha Péternéalpolgármester kerete terhére.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2014. mźĄus | 4.

A Városfeilesztési és FőépítésziÜwosztálv

a kezdeményező a dtintést
a tábla pontos taľtalmáľól,
a
tátb|a
elkészítéséľől,
megkapta, az egyeztetés vele folyamatban van
méľetéľőI,a házon töľténő elhelyezésľől.
tő$ékoztatálsa alapján:

A Pénzĺiwitiwosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képvĺselő.testület 83120|4. (v.14.) számr'i
határozatńban foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület 2014. évi
augusztusi ĺiléséľekészítendő ktiltségvetésĺľendeletben keľül átvezetésľe.
84t2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

4.

tźmogatja Máľton Lász|óné Pollák Erzsébet emlékérebotlatókő elhelyezését a Népszínhĺázu.
46. sz. a|attiház előtti jrárdán.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. máłjus 14.

A Váľosfeilesztésĺés FőépítésziÜwosztálv

tájékoztatálsa alapján: az iigyfé| a tájékoztatást a
döntésľől megkapta, a botlatĺókő e|helyezését ő intézi.

A PénzĺiwiÜeyosztálv

táf'ékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 84120|4. (v.14.) számú
határozatában foglaltak az iigyosztály ľészéľőlkültin intézkedést nem igénye|nek.
8st20r4. (v.14.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

5.

támogatja pénziigyihozzájánu|áts nýjĺása nélkiil Tábori Koľnélemléktáblájának elhelyezését a
Kľridy Gyula u. 16-18. sz. a|atti épület falán.

Felelős: polgármester
HaŁáridő: 2014. mźĘus 14.

A Váľosfeilesztésĺés FőépítésziÜeYosztálv

tájékoztatálsa alapján:

az iigyfé| a tńjékoztatást a

döntésľől megkapta.

A Pénzĺiwitiwosztálv

tńjékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 85ĺ20|4. (v.14.) számú
hatńrozatában fog|altak aziigyosztál|y ľészérőIkĺĺltinintézkedést nem igényelnek
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86t2014. (V.14.)

6.

Sződy Szilárd szobrász- és éremművész emlékénekmegőrzése érdekében támogatja egy
emléktábla elhelyezését a Kisstáció u. 13. sz. alatti tarsashźzfa|źtn.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

A Váľosfeilesztési és FőépítésziÜevosztálv

tájékoztatátsa a|apján:

az ügyÍéla tájékoztatást a

dtintésrőI megkapta.

A Pénzĺievi Ügvosztálv

A PénzĺigyiÜgyosztály

táĘékoztatátsa alapján: a
részéľőlkĺilön
az
ĺigyosztály
Képviselő-testület 86120|4. (v.14.) számú határozatálban fog|altak
intézkedéstnem igényelnek

tájékoztatátsa alapján:

87t2014. (V.14.)

A Képviselő-testi.ilet úry dönt, hory

7.

tamogatja a Muzsikus Cigányok Parkjában lévő emlékhely Berki Béla pľímás és id. Kathy
Horváth Lajos dombormiiveivel történő bővítését,a Fővárosi onkormányzat költségviselése
melleff.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. mé.jus 14.

A Váľosfeilesztési és FőénítészĺÜwosztálv tájékoztatálsa alapján: a Főváľosi onkoľmányzat a
tájékoztatátst a döntésľől megkapta. A Főváľosĺ onkoľmányzat tájékoztatálsa szeľĺnt váľhatĺóan
szeptembeľben avatják fet a két új emléktáb|áLt. Az ĺiggyel kapcsolatosan valamennyi feladatot a
Főpolgármesteľi Hivatal illetékes ĺi gyosztálya intéz.

A PénzĺiwiÜwosztálv

tńjékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 8712014. (v.14.) számú
határozatában foglaltak az ügyosztáiy részérőlkĺilön intézkedést nem igényelnek.
88t2014. (V.14.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory

8. Lukács Margit

színésznó emlékénekmegőľzése érdekébentámogatja egy emléktĺábla
a
Vas
u.2lb sz. alatti lakóháa fa|án, a Fővárosi onkoľmányzat költségviselése
elhelyezését
mellett.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2014. mźýus 14.

A Váľosfeilesztési és Főépítészĺtieyosztálv tájékoztatálsa a|apján: a Főváľosĺ onkormányzat a
tájékoztatálst a dtintésľőI megkapta. A Főváľosi onkoľmányzat tájékoztatálsa szeľĺnt váľhatóan
szeptembeľben keľĺilfel a lakóház Ía|fu az em|éktáb|a. Az ĺiggye| kapcsolatosan valamennyĺ
feladatot a Főpolgáľmesteri Hivatal illetékes ügyosztá|ya intéz.

A

Pénziigvi ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testůilet 8812014. (v.14.) számú

határozatálban foglaltak az ĺigyosztáiy részéről külön ĺntézkedéstnem igényelnek
89r20r4. (V.14.)

A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy

9.

támogatja Weisz Magda, Weisz Andor, Weisz Lźnz|ó és Steľn Spronz
botlatókő elhelyezését a Práter u.75. sz. a|attihźa előtti járdán.

olga

emlékére
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Fele|ős: polgármester

Határidő: 20|4. mźĄus 14.

A Váľosfeilesztési és FőénítésziÜeyosztálv

tájékoztatálsa alapján:
döntésľől megkapta, a botlatóktivek elhelyezésétaz ügyfél intézi.

az iigyÍé|a táĄékoztatást a

A

Pénzüwi Üevosztálv tájékoztatáĺsa alapján: a Képviselő-testület 8912014. (v.14.) számú
határozatában foglaltak aziigyosztálly ľészérőlkĺĺlłinintézkedést nem igényelnek.
90ĺ2014. (v.14.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
10. a hatĺározat2.

és 3. pontjában szereplő

tźłmogatás érdekében az Önkormányzatkiadźls

1ll07-

01 működési cél és általános taľtalékonbelül a Sántha Péternéalpolgármester saját keret _
önként vállalt feladat - e|őiráĺnyzatrő| 129,5 e Ft-ot átcsoportosít a l1105 cím _ önként vźů|alt
cé|tl tźlmogatźlsokállamhĺáztaľtáson kívĹilre kiadási e|őirźtnyzatźtra 70,0 e
feladat _ mÍĺkĺjdési
Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzájźru|ási adó előirányzatźra 9,5 e Ft-ot, a
l l l0 1 cím _ önként vźů|a|atfeladat - aberuházási e|ókźnyzatra 50,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatźridó: f014. mźĄus 14.

A Pénzüwi Üevosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 90n0u. (v.14.) számú
határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képvĺselő-testiilet 2014. évi
augusztusi üléséľekészítendő költségvetési ľendeletben keľülnek átvezetésľe.
91t2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
l1. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosítĺásánéi ahatározat 9.
pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a201'4. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása

Á. PénzĺigviÜgvosztátv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 91ĺ2014. (v.14.) számú
határozatában foglaltak az íigyosztály ľészéľőlkülłin intézkedést nem igényelnek.

Javaslat a rÉn-rÖz,,A,' ptŕlydzattal kapcsolatos diintések meghozatalóra
92t2014. (V.14.)

A Képviselő-testiilet úry dönt, hory

1.

elfogadja a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkoľmányzat között 2014. januźr |5.
én kötött, ,,Európa Belvárosa Program [I., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' címĺĺ
városrehabiliĺációs projekt megvalósítĺásálratáĺgytl Együthniĺködési Megállapodást az 1. szźtmil
melléklet szerinti tartalmi elemekkel töľténő módosítrását és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláúrźsáĺa.

Egyben fęIhata|mazza

a

polgármestert

az

Egyĺittrniĺködési Megállapodás esetleges

módosításainak a|áírásálra, amennyiben az nem érint önkormányzati
elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítrását.

foľrásbevonást vagy az

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. mźĄus 14., az esetleges módosítĺásokat követően azonna|
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2.

elfogadja az előterjesztés 2. szźmű mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belvárosa program II., a
Palotaneryed Kulturális Városmegújitásď, tárgyil Támogatĺási szprzódés főbb taltalmi elemeit
és fe|hatalmaz7A a polgáľmestert annak a|áírźsára.
Eryben fe|hata|mazza a po|gźrmestert a Támogaĺási szerződés esetleges módosíŁásainak
a|źtírźsfua,amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást vagy az elfogadott
program elemeinek lényeges taľta|mi módosítását.
Felelős: polgáľmester
Hatóridő: 2014. május 30., azosetloges módosításokat követően azonnal

J.

a) módosítja a274/2013.CWI.l7.) szźtmű képviselő-testületi határozat2.a) ,4. és 5. pontját, a
39712013. (xI.06.) szźmű képviselő-testĺileti hatźrozat 1.b) pontjáq a 46|/20I3.(X[.18.)

számli képviselő-testületi hatfuozat 1.a) pontját oly módon, bogy az Euľópa Belvárosa
Program [I., a Palotanegyed Kulturális Városmegujítása'' elnevezésĹĺprojekt megvalósításában
részt vevő együttmtĺködő partnerek önľésze |82123 508 Ft és megíté|t 317.516.000 Ft
összegÍĺ tłámogatásból számukra 48546 287 Ft támogatást átad és a I2f.433.750,- Ft saját

biĺosítja:
- utak felújítása és a műszaki ellenőrzés dija [Bľódy Sándor utca (Gutenberg tér- Vas utca
közötti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenbeľg tér (azEUB I nem érintett része)]: bruttó
forrást az a|źbbiak szerint

32 549 695,- Ft;
- közművek felújítása, cseĘe: bruttó 860 000'- Ft;
- közterĹiletek tźĄépitészetielemeinek megúj íĹísa:

-

Bródy S.-u.

_ Vas u. _

Horánszky u. csatlakozásźtban,,KÖZ_TÉR''kialakíasą

növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 320 000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ_TÉR'' kialakításą növénýelepítés, utcabútorok e|helyezése 2 340
000,- Ft,

- Gyulai P. u. ,,KOZ_TÉR' kialakítása, növénýelepítés,utcabútorok elhelyezése 700 000
Ft;

- nem beruházási cé|ű, köz<isségfoľmáló kiegészítő elemek összesen 2 600 000'- Ft;

-a

Vĺĺrosľehabilitációs Beavatkozźtsi Területen

épĺiletrészekmegújítása: 47 686 287,- Ft;
- projektmenedzsment díj: 5 000 000'- Ft;
-közbeszerzés díj: 1 000 000'- Ft;
- kommunikáció dii: 400 000,- Ft;
- általános tartalék: 28 977

a

társasházak kozteriilethez kapcsolódó

769.-Ft.

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

-

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás l1605 cím _ önként vállalt faladat
beruhrázási (utak felújítźsa)e|őirźnyzatáró|28.467,5 e Ft-ot, aberuházási (műszaki ellenőrzés)
e|őirányzatáről l.000,0 e Ft-ot, a dologi (miĺszaki ellenőrzés) e|őirányzatźtól 1.500'0 e Ft-ot, a
felha|mozási célútámogaĺások źi|aĺĺűźutartásonkíviilre (tarsasházak felújít"ási támogaüása)
e|óirányzatről 4.810,5 e Ft-ot ugyan ezen címen belül a beruhrĺzások (KOZ-TER kialakítás)
e|őftányzatra4.800,0 e Ft-ot, a dologi kiadási e|óirényzatta (kommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot' a
b eruházások e|őir źny zatÁĺa tnta|ék címen 28 .97 8,0 e Ft- ot.
Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 20|4. m{jus |4.

c) felkéri a
hatfu ozatban fo

polgáľmestert,
g|

hory a kĺiltségvetésirendelet következő módosításánál

a

altakat vegye fĺ gye lembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a költségvetés kĺjvetkező módosítása
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A Váľosfeilesztési és F.őépítészitievosztálv táłjékoztatálsa alapján:
- az Egyiittmĺíködésĺmegál|apodás 1. számrú móđosításaaláíľása 2014. jú|ĺus2-án
megtöľtént.

- a Támogatási Szerződés a|áíľása 2014. jr'ilius 11.én megtiiľtént.

tájékoztatása a|apján: a Főváľosi onkoľmányzatta| a:z Egyĺittműkłidési
Megállapodás és a Támogatási szeľződés aláíľásľa keľĺi|t.

A Rév8 Zrt.

A PénzüwĺÜwosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testĺilet 9212014. (v.14.) számú
hatá.ľozatának 3. pontjában fogla|tak esetében a ktiltségvetésmódosítása a Képviselő.testtilet
20|4. év| augusztusi üléséľekészítendő kiiltségvetési ľendeletben keľiil átvezetésľe.
Javaslat a JóHír róaefvdrosi Média és Galéría Kiizpont Közhaszníl Nonprofit Kft. Alapító
o k iratdnak mó do s ítlźsdr a
93t20r4. (V.14.)
A Képviselő-testtilet úry dönt, hory
a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratźúa
hatályos Polgári Töľvényköny rendelkezéseivel összhangban módosítja, és annak megfe|elően
működik tovább.

l.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. mźýus14.

f. elfogadja az előterjesztés mel|ékletét képező tartalommal a Jóhír Józsefuárosi Média és
GaléľiaKözpont Közhasznú Nonproťlt Kft. alapító okiratának módosítrását és felhatalmazza a
polgáľmesteľt annak a|áirásźĺra.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. május L4.
Ą

J.

felkéri a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit Kft. ügyvezetojét,
hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.
Felelős: Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közľlasznú Nonprofit Kft. Ĺigyvezetője
Határidő: 2014. június 30.

4.

fedezet biztosít a Jóhíľ Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznri Nonproťrt Kft
részérea 2014. évi nyári közfoglalkoztatás keretében 62 fó részéreaz önrész összegére
3.745,9 e Ft összegben a lll07-01 cím Működési cél és általános taľtalékonbeltil a
közfo glalkoztatás önrés z e|őir źlnyzat terhére.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május |4.

5.

felkéri a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. tigyvezetőjét,
hogy készítseelő a 20|4. évi közfogla|koztatással kapcsolatos tĺámogatási szerződését,
valamint a f0ĺ4 évi tĺámogatási szerződés 1. számú módosíhásáľą valamint felkéľi a
po l gárme steľt annak a|áir ásátr a.

Felelős: Jóhír Józsefuárosi Média és GaléľiaKözpont Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője,
polgármesteľ
Határidő: 2014. május 31.

ahatźrozat4. pontjában foglaltak miatt azonkoľmányzat kiadás a 11107-01 cím Működési cél
és általános taľtalékon belül a közfoglalkoztatrĺs önrész e|őirányzatról _ kĺltelező feladat _
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3.745,9 e Ft-ot átcsoportosít a 1 l804 cím működési célútámogatások á|lamhźztarÍźlsonkívülre
_ kötelező feladat _ e|őiľényzatźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. május 14.

7.

június l-től 2014. szeptember 30-ig a JKH Nonprofit Kft. helyett a
Jóhíľ Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft-nél kerĺ.iljön
fog|a|koztatźtsra, ezért JKH Nonprofit Kft. támogatásált 512,0 e Ft-tal csökkenti, a Jóhír
Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatrísát megeme|i 5|2,0
1 fő zenekarvezető 2014.

e Ft-tal.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. május 14.

8.

ahatźrozat 8. pontjában foglaltak miatt azonkormányzatkiadäs l1805 cím - kötelező fe|adat
Ft-ot
mŕĺködési célútámogatások ái|amhźntartáson kívülre e|óirányzatró| 512,0
átcsoportosít a 11804 cím - kötelező feladat - mĹĺködési célútámogatások államháztartźson

e

-

kívĹi lre e|őft tny zatr a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. máĄus 14.

9.

felkéľia Polgáľmestert, hory ahatározatban fogla|tak miatt a JKH Nonprofit Kft. és a Jóhír
Józsefuárosi Média és Galéria Központ Köżrasznú Nonprofit Kft.-vel kötött tĺámogatiísi
szerződéseket módosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. mź$us |4.

l0. felkéri a Polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
következő módosításánál vegye Íigyelembe

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

A

Vawoneazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺtigvosztálv tńjékoztatátsa alapjánz az a|apító okiľat
módosítĺĺsának a|áíľása megtiiľtént,cégbíľósági bejegyzésľe keľĺilt,a támogatási szeľződés
módosít:ása aláíľásľakeľült a felek részérő|.

A

PénzĺieviÜgYosztálv tájékoztatáls a|apján: a Képviselő-testület 93l20t4. (v.14.) számr'i
határozatának 8. pontjában foglaltak esetében a kłiltségvetésmódosítása a Képviselő.testület
2014. év| augusztusĺ üléséľekészítendő kti|tségvetésiľendeletben keľül átvezetésľe.
Iavaslat a Jóaefvdrosí Közösségi HlÍzak Nonproftt Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dłjntések
meghozatalára
94ĺ2014. (v.14.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a

Jőzsefvárosi Köziisségi Házak Nonprofit Kft. alapító okiratát a hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseivel össżlangban módosítja, és annak megfelelően miĺködik

tovább.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mźĄus 14.
t7

2.

elfogadj a az e|ótetjesztés mellék|etétképezőtartalommal a Józsefuárosi KözösségiHázak
Nonprofit Kft. alapító okiratlának módosítĺását és felhatalmaz?A a polgármestert annak
a|áirźłsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május |4.

3.

a Jőzsefvárosi KözösségiHázilk Nonproťrt Kft. törzstőkéjét 2.500,0 e Ft-ta|, 3.000,0 e Ftra megemeli, melynek fedezete a 1|107-02 cím Felhalmozási cé|tartalékonrendelkezésre
źLl|.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f014. mźĄus 14,

4.

fedezetet biztosít a Józsefuáľosi KözösségiHźnakNonpľofit Kft. részéľea20|4. évi nyáľi
közfoglalkoztatás keretében 6 fő részétesztikséges önľész cisszegére 396,6 e Ft összegben
a 11107-0l cím MĹĺködési cél és általános taľtalékon belül a kĺĺzfoglalkoztatźsönrész
e|őirźtnyzat terhére.

Felelős: polgármester
Haĺáľidő: 20 14. május 14.

5.

felkéľi a Józsefuarosi KözösségiHánakNonprofit
szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a

Felelős: Józsefuáľosi Közösségi Hźaak Nonpľofit Kft . ügyvezetój e
Hatáľidő: 2014. június 30.

6.

felkéľia Józsefuárosi KözösségiHźaak Nonprofit Kft. iigyvezetójét, hogy készítseelő a
2014. évi k<izfoglalkoztatássa| kapcsolatos tĺámogatási szerzodését'valamint felkéri a
polgármesteľt annak aláírásźra.

: Józsefu árosi Közösségi
Határidő:ZO l 4. j únius 3 0.

Felelős

}Jźlz;ak Nonprofit Kft ., polgáľmester

7. a

hatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás |1107-02 cím
felhalmozási céltaľtalékonbeliil a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. törzstőke
emelése _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatről 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a |1502 cím
- önként vállalt feladat _ beruhĺĺzások e|őiránvzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máĘus 14.

hatźrozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás a 11107-0l cím
Működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatźs önrész e|óirźnyzatről _
kötelező feladat _396,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím működési célútámogatások
źi|anhźntartáson kíviilre - k<jtelező fe|adat _ e|olrźnyzatźra.

8. a

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20L4. mźĄus 1 4.

9.

felkéri a polgĺĺľmesteľt,hogy a |latźrozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
kĺjvetkező módosításán á| v egy e figyelembe.

Felelős: polgĺármester
Hatĺáridő: költségvetésľől szóló rendelet következő módosítĺása
t8

A

Vawoneazdálkodási és iizemeltetésĺ ÜwosztáIv tájékoztatátsa alapjánz az a|apító okiľat
módosításának aláíľása megtiiľtént,cégbíľósági bejegyzésľe kerü|t, a támogatási szeľződés
mĺĎdosítása aláíľásľakeľiĺlta felek részérő|.

A

Pénzĺievĺtiwosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 94ĺ20|4. (v.14.) számú

határozztának 7.8. pontjában foglaltak esetében a kti|tségvetésmódosítása a Képviselő-testület
20|4. évi augusztusi iiléséľekészítendő kiĺltségvetésiľendeletben keľĺilátvezetésre.
ravaslat Józsefvóros kiizigazgatdsí teriiletén levő vízíkiiuníívekkelkapcsolatos megdllapodlźs
alóírdsdra
96/2014. (v.14.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
1. a víziközmu-szo|gźt|tatźtsról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. $ (2) bekezdése a|apján
térítésmentesena Budapest Főváros onkormányzabn:Jajdonba adja az a|ábbí tulajdonában álló

víziközmĺÍveket:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o

Nap u., Futó u. Vajdahunyad kozott (hrsz:35644lf) - 12.030.559 Ft
Vajdahunyad u., Nap u. - Kisstáció u. között

(hrsz:35594) - 12.030.140 Ft

Kisstáció. u., Vajdahunyad u. - Futó u. között

(hrsz:35237) - 6.097.l30 Ft

(hrsz:3570f) - 6.096.l30 Ft

Nagytemplom u., Práter u.-Hock J. u. között

Hock J. u., Nap u.-Horváth Mihály tér között (ttsz:35545) - 8.500.825 Ft
(fusz: 3523815) - 6.577.380 Ft

Horváth M. tér, Futó u. - Hock J. u. között
TaurutruÍ|u Iorrsy

L.

u -TĺľaglruÍSu

1

8.

közöfi

Szíiz u., Tavaszm ező u. - Szuz u.f . között

(ľ[M 35?Á|

(hrsz:

Leonardo da Vinci u.' Tömő u.-Pľáter u. között

3

D) -

5

gf9 n| Ft

5262/2) - 2,429.|9 4 Ft

(łlĺsz:3627012) - 9.623 .||9 Ft

Magdolna u. (hľsz: 35396) - 13.430.8ó8 Ft
Futó u., Üllői út - Práter u. között

(hľsz: 363I4/1|). 16.270.973 Ft

Tömő u, Nagytemplom u. _Leonardo da V. u. között
Nagytemplom u., Tömő u.-Ütloi u. között
Leonardo u., Tömő u.-Ülloĺ u. között

(hrsz:36|6fl2) - 8.903.110 Ft

(hrsz: 3ó306) - 9.947 .798 Ft

(hrsz:3627112) - 14.947.890 Ft

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

2.

felkéń a polgĺĺľmesteĺtazelóterjesztés3.

szá.mlű

mellékletétképezó megáIlapodás a|áiĺására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 19.

tájékoztatátsa alapján: a megállapodás
ľészéľőImegtiiľtént,ezt kiivetően továbbításľa keľĺilta Főváľosi
onkomány zat részérealáíľás cétjábót.

AV

a|áírása az

A

PénzĺievitigYosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 9612014. (v.14.) számú

határozatátban foglaltak esetében az iigyosrtálly ľészéľőlkiiltin intézkedést nem igényelnek

t9

Javaslat a Népszínhdz utca kiizbiztonsógdnak és kijztisztasdgdnak javítdsdra
97t2014. (V.14.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

l.

a Népszínhráz utca és az abba torkolló utcák következő

utcakereszteződéséigtartő szakasza, a

II. János Pźi pápa téren a metrókijárat közvetlen köľnyezete és a Teleki Lász|ő tér
közbiztonságát és általánosan elvárható rendjét negatívan befoýásoló magataľüások

csĺikkentéseérdekében támogatja a céliľányos járorszo|gźůatmegszervęzesét 2014. május 15től október 3 l -ig, és a feladatok e||źttásáthoz 3 .5|3,6 e Ft összegben fedezetet biztosít a 1|107 01 cím működési cél és áltaĺános tartalékon belül az át|ta|źnos 1atrta|ék e|oirźnyzat terhére.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|4. május L4.

2. a

hatátozat 1. pontjában hivatkozott területen a turisztikai időszak alatt keletkező többlet
hulladék csökkentése éľdekébentámogatja a soron kí\,ĺilikézi takaritás megszervezését, és a
feladatok e||źúásźthoz2.970,0Ft összegben fedezetet biĺosíta l l l07-0l cím működési cél és
általános tartalékon beltil az á|talános taľtalék e|őiráĺvzat terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. mźĄus |4.
3

.

a) az I . és 2. pontban foglaltak miatt az onkormány zat kiadźs 1 1 107-0 l cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék e|őirányzatról - kötelező feladat _ 6.483,6 e Ft-

ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím finanszirozási működési kiadáson beltil az irányítószervi

üámogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása _ önként vállalt feladat _ e|óirátnyzatźra.

b) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként
vállalt feladat - bevétel működési ťlnanszirozttsi bevételeken belĹi| az irányító szervi
támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési számlźn történő jőváirźs előirányzatźú I.2|9,2 e
Ft-tal, és a kiadás - önként vállalt feladat - személyi juttatás e|őlrźnyzatźú960,0 e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó előirźnyzatźúf59,f e Ft-ta|
céljelleggel megemeli a hatźnozat 1. pontjában hivatkozott teľületen történő kézi takaritás
címen.
c) a Józsefuárosi Köĺerĺilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolrgáůat 80106 cím - önként
vźů|a|tfeladat - bevétel működési ťlnanszírozźlsibevételeken belül az irányítő szervi
támogatĺásként folyósított üámogatás fizetési szám|źn töľténő jóváírás e|őlrźnyzatát |.750,9 e
Ft-tal és a kiadás _ önként vállalt feladat - személyi juttatás előirźnyzatźú1.305,0 e Ft-tal, a
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|álsi adó e|oirányzatátt 352,4 e Ft-tal, a
dologi elolĺźnyzatźt93,5e Ft-tal céljelleggel megemeli ahatározat 1. pontjában hivatkozott
terĺileten történő járőrszolgálat e||źtźsacímen.
d) a Józsefrárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - önként
vźů|a|tfeladat - bevétel mĺíködési ťlnaĺszírozttsibevételeken belü| az irźnyitő szervi
támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési sz,źm|źntörténő jć:vźútźse|őirányzatźú 3.513,6 e
Ft-tal és a kiadás _ önként véi|a|t feladat - miĺködési célútĺámogat-ĺások á|lalĺlhánatáson
belülľe e|őlĺ ány zatźú.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. mźĄus |4.

4.

felkéri a polgármeste{ hogy a 3. pontban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosítasánál vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a költségvetés kö'vetkező módosítása

5.

felkéri a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat ígazgatőjźÍ,hogy a
hatáľozat I., 2., pontja a|apjźn a Józsefuáľosi onkormányzat és a Budapesti RendőľfőkapiLányság k<izött hatályban lévő térľlgyelő szolgálat míĺk<jdtetéséľek<itött megállapodás
módosítását készítseel, valamint felkéri a polgármesteľt a Megállapodas módosításának
a|ćúrźsźtra.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Köĺerĺ.ilet-felügyelet

és Városiizemeltetési

Szolgálat

igazgatőja

Határidő: 2014. június 15.

A

Pénzüwi tievosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 9712014. (v.14.) számr'i
határozatának 3. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő.testĺilet
2014. év| augusztusi üléséľekészítendő kiiltségvetésiľendeletben keľĺilátvezetésre.

A

Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztá|v tájékoztatása alapján: a megállapodás
módosítása folyamatban van' a Józsefuáľosi Közteľĺilet-felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat
tiibb alkalommal egyeztetett a BRFK-val. A Felek ktiziitt a megállapodás előreláthatőan 2014.
szeptembeľ hónapban keľül aláíľásra.
Javaslat a rendkívĺilitéli időíjdrdsi viszonyok sordn elvégzett védekezésifeladatokróI, megtett
íntézkedésekrdl,és a rendelkezésre bocsdtottforrósokfelhaszndldsóról szóló beszómoló
elfogadósóra
98t2014. (V.14.)

A Képviselő-testiilet riry dönt, hogy
1. elfogadja a 449120I3.(KI.04.) szźtmű képviselő-testiileti hatźtrozat a|apján a Budapest, VIII.
kerület Dankó u. l8. szźtm a|att kialakított ,,ÉLETMENTŐ PONT'' 2013. december 18. és
20L4. februźr 28. közötti

ĺizemeltetésérőlszóló szöveges és számszaki besámolót.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. mźĄus L4.

2.

a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési céltaľtalék
rendkívüli hideg időjráĺás miaffi intézkedések és feladatok költségei - önként vállalt feladat
e|őirányzatźnćll 8.682,l e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - iinként vállalt feladat _
ťlnanszírozátsi miĺködési kiadáson beliil az ftányitőszervi tĺámogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őir ány zatátr a.
b) a Józsefuárosi Közterület Feliigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _ iinként
vállalt feladat bevételi ezen belül a finanszírozási működési bevétel irźnyítőszervi szervi
támogatásként folyósított tźlmogatás ťlzetésiszátm|źlntöľténő jóváírźsae|őlrźnyzatát8.682,1 e Fttal és ezze| egyiđejűlega kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 4.031,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jĺírulékokés szociális hozzźtjźtrullásiadó e|óirányzatźt 1.089,0 e Ft-tal, dologi e|ólĺźnyzatát
3.562,I e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a Polgĺáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításánál a

-

hatźtr ozatban fo glaltakat vegye fi gaelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a)-b) pont 2014. május 14., c) pont legkésőbb2014. december

3l.

A

Pénzüwi Ügvosztálv tńjékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 9812014. (v.14.) számri
határozatának f. pontjában foglaltak esetében a kłiltségvetésmódosítása a Képviselő-testület
2014. év| augusztusĺ üléséľekészítendő költségvetési ľendeletben keľÍilátvezetésľe.

A

a

KépvÍselő-testĺi|et9812014. (v14.) számú
határozatátban foglaltak az ügyosztáiy részéről külön intézkedést nem igénye|nek

Jeevzői Kabinet tájékoztatńsa alapján:

2l

ravaslat ellótdsi szerződés megkötésére a Budapest Fővdros II. keriileti onkormdnyzaual
99t20r4. (V.14.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy

1.

Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuárosi onkormányzat Budapest Főváľos II. kerületi
onkormányzatta| 2014. június 01. napjátó| határozat|an időtartamra ellátlási szerződést k<jt
személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti
gondozása céljából.
Fele|ős: polgáľmester

Határidő: 20|4. mź.jus |4.

2.

fe|hata|mazza a polgármestert az előterjesztés mellék|etétképezőellátási szeľződés a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. mźĘus 3 I.

3.

szerződésbő| származő 64I,7 e Ft többletbevételt a ll107-01 cím
miĺködési cél és általános taľtalékon belriJJ az általános taľtalékbahe|yezi _ kötelező feladat -,
ezért az onkoľmányzat bevéte| 11301 cím - kötęlező feladat - intézményi működési bevételi
e|óirányzatot és a kiadás 11107-01 cím miĺködési általános és cé|taľtalékonbelül az źita|źnos
tarta|ék - kötelező feladat - e|őirźnyzatet 64|,6 e Ft-tal megemeli az idoarányos készenléti dij

az 1. pontban szereplő

címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mźýus |4.

4.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat
következő módosításán áů v egye figyelembe.

a

költségvetésről szóló rendelet

Felelős: polgármester
Határidő

A

:

költségvetési rendelet következő módosítása

Humánszoleá|tatásĺ ÜgYosztá|v Humánkapcsolatĺ Iroda tájékoztatźlsaalapján:

szeľződés aláírása 2014. június 16. napján megttiľtént.

Az ellátási

A

Pénzůievĺiiwosztály tájékoztatása a|apján: a Képvĺselő.testütet 99l20t4. (v.14.) számű
határozatának 3. pontjában foglaltak esetében a kö|tségvetés módosítása a Képvĺselő.testület
20t4. évI augusztusĺ üléséľekészítendő kłĺltségvetésiľendeletben keľül átvezetésre.
Kiiznevelési intézmények óÍszervezésénekvéleményezése
|00ĺ2014. (v.14.)

A Képviselő-testĺilet anemzeti

köznevelésľől szóló }DII. évi CXC. törvény 83. $ (4) bekezdés h)
pontja szerinti vé|eményezésijogával élve úgy dönt:

l.

támogatja a Klebelsberg IntézményfenntaľtóKö'zpont azon tervezett intézkedéseit, amelyek a
Józsefuárosi Pedagógiailntézet, Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú MĹivészeti Iskola, Losonci Téri
Általános Iskoląlózsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertzn,Intézmény és Általános
Iskola, Deĺák Diák Általános Iskola és Vajda Péter Ének-zenei A|talĺános és Sportiskola
vonatkoznak; az egyes intézmények a|ka|mazotti közössége, valamint intézményi
źúszervezésére
tanácsai véIeményénekfigyelembevételével.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. m{jus 14.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozat l. pontjában foglaltakról tájékoztassa a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Budapesti VilI. Tankerületét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 16.
.Ą Humánszoleáltatási tigyosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatása alapján: A Képviselőtestĺilet döntéséľől 2014. május 15-én éľtesítvelett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Budapesti VIII. Tankerülete.

Jav as lat a úía efv óro s i E gł es ített B

ö

lcs ődék telep hely eine k e lnev e zés ére

r0u2014. (v.14.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

a Józsefuárosi Eryesített Bölcsődék telephelyeinek elnevezését f0|4. szeptember 0I. napjźtva| az
alábbiakľa v źůtoztatja:

-

MinĹManó Bölcsőde (l082 Budapest, Baross u. 103/A.)'
Babóca Bölcsőde (1082 Budapest, Baľoss u. 117.),
Jźúékvźr
Bölcsőde (1085 Budapest, Horánsz|qy u. 2l.),
Fecsegő-tipegők Bcjlcsőde (1087 Budapest, Szźrados út 1.),
Gyeľmekkert Bölcsőde (1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.),
Tücsĺik-lak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. l9.).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 14.

2. a) felkéri a po|gáľmestert és a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetojét,hory a
hatáĺozatijavaslat 1. pontja a|apján a Józsefválrosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési

szabáiyzatźnak, szakmai programjának, valamint az a|apítő okiraLának módosítását teľjessze be a
Képviselő-testtilet 20 1 4. augusztus havi rendes üléséľe.
Felelős: Józsęfu árosi Egyesített Bölcsődék v ezetoje, polgármester
Hatíridő: Képviselő-testĺilet 2014. augusztus havi rendes ülése

A Humánszo|gáltatási Ügvosztálv llumánkancsolati lroda táĘékoztatálsa a|apján: A Képviselőtestĺilet döntéséľőt a Józsefváľosi Egyesített Btilcsődék vezetőjének tájékoztatása megtiiľtént
2014. május 15-én. A döntés éľtelmébena Képviselő.testület 2014. augusztus 27.i üléséľekeľĺil
beteľjesztésľea Józsefváľosi EryesíÚett Błilcsődék szervezeti és míĺkiidésiszabályzatának'
szakmai pľogľamj ának, valamin t az a|apítő okiľatának módosítása.

Javaslat a rózsefvdrosi Szocidlis SzolgóItató és GyermekjóIéti Központ engedéIyezett létszómának
emelésére
102ĺ2014. (v.14.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hory

1.A Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezett létszámźt_ köte|ező
feladat - a 40102 címen hatÁrozott időtartamľa 2014. június 01. napjátől 2014. decembeľ 31.
napjáig 2 főve| megeme|i, így a költségvetési szerv engedé|yezett |étszáma 2014. június 0l.
napjától 2014. december 31.

ĺapjőigI79 ťo.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2014. május |4.
2.

A JSzSzGyK engedélyezettái|źshe|yeinek 2014. június 01. napjától 2 fóvel történő emelése 2014.

évben 3.855,4 e Ft fedezetet biztosít, egyrészt a költségvetés szerv 40102 címen a személyi juttatás
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és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájátrulrátsi adó _2.772,| e Ft _ bér és jáľulék
megtakarítása terhére, másrészt az I .083,3 e Ft fedezetét az źL|ta|tlnos taľtalékterhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mźĄus 14.

3. ahatźrozat2. pontjában

foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadźs 11107-01 cím miĺködési cél és
általános tarta|ékźnbe|i|az általános taľtalék _ kötelező feladat - e|oirźnyzatáról 1.083'3 e Ft-ot
átosoportosít a finanszírozási miĺködési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított
tiámogatĺás kiutalása _ kötelező feladat vállalt _ e|őirányzatźra 558,3 e Ft-ot, a ťlnanszírozási
felhalmoási kiadáson belii| az irányitőszeĺvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _
kötelező feladat _ előirányzatźlra 525,0 e Ft-ot.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. mźĘus 14.

4. a) a Józsefüĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím _ kötelező
feladat - bevételi működési ťlnanszírozási bevételen belül az kányitőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési szźm|źntöľténő jőváirźsa e|őirányzatźú és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi e|őirźnyzatźú558,3 e Ft-tal megemeli.
b) a Józsefuáľosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti K<izpont bevétel 4010f cím - kötelező
feladat _ bevételi felhalmozasi finanszírozási bevételen belĹil az irányítőszeľvi tĺámogatásként
folýsított támogatĺís fizetési szźtm|źntörténő jőváirása e|őirźnyzatźttés ezze| egyidejűleg a kiadas
felhalmozási e|oirátnyzatáú 525,0 e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. mźĄus | 4.

5. a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ |étszźmźnak2 fove| töľténő
megemelése miatt a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vá||al 458,4 e Ft
összegben az onkoľmányzat

sajáú

bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|4. mźĄus 14.

6. felkéľia polgáľmesteľt, hogy

a

hatźlrozatban foglaltakat 2014. évi költségvetés következő
módosítása és a 2015. évi költségvetés készítésesorán vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: k<iltségvetési rendelet következő módosítĺásą 2015, évi költségvetés készítése

A Humánszoleáltatási tigvosztá|v Humánkaocsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: a Képvĺselőtestĺilet döntéséľől a JőzseÍvárosĺ Szocĺális Szo|gáttatĺó és Gyeľmekjóléti Központ vezetőjének
tńjékoztatáls a megtłiľtént 20 t 4. máj us 1 5-én.

A

Pénziievi tiwosztá|v tájékoztatálsa a|apján: a Képüselő.testĺileÚ 10212014. (v.14.) számú
határozatának 3-4. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetésmódosítása a Képviselő.testĺilet
2014. évi augusztusi ĺiléséľekészítendő ktiltségvetési ľendeletben keľiil ńBĺezetésre.
Javaslat a 2014. évi európai parlamentivdlaszÍlźs sorón közreműíki)dő szavazatszlźmlóIó bÍzottstźg
vólasztott tagjaira

103t20r4. (v.14.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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1.

szóló 2013. évi xxxvl törvény 24. $ (1) bekezdése alapján
szavazatsztlmláló bizottság tagoknak a hatźrozat I. sz. mellékletében felsorolt személyeket

A

vát|asztási eljárásró|

megvźůasztja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. május 14.

2. a

vá|asztási eljárásról sző|ő 20|3. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)
bekezclésę szavazatszźlm|áló hizotfsági pótfagoknak ahatáĺozatf. sz. mę||éklętébęnfęlsorolt
személyeke t

me gv

źůasztja.

Felelős: jegyző
Hatríńdő: 2014. máĄus |4.

A

IO3120I4.(V.14.) szźtműhatfuoz-atmellékleteit, a kivonat

I-f

szämű melléklete tarta|mazza.

Jeevzői Kabinet táiékoztatása a|apján: a szavazatszámláló bizottságĺ tagok eskĺĺtétele
megtiirtént, a tagok a választásban részt vettek

A

Javaslat a lóaefvdrosí Rözbiztonsdgí Polgárőrség es KataszÍrófavédelmí onkéntes Túízoltó
Eglesiilet részérenyújtott tdmogatúsokfelhaszndlósóról szóló beszómoló elfogadósdra, valamint
tdmogatósi szerződes megkiitésére
105t2014. (V.14.)

A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy

l.)

elfogadja a Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzo|tćl
Egyesület elnökének pénnigyi beszámolóját a Polgárőrségrészére nyujtott 2013. évi üámogatás
felhasználásráról.

2.) a Jőzsefuárosi Közbiztonsági Polgĺárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tó Egyesület
tészére2014. évre 5.000,0 e Ft tĺĺmogatást nyujt közfeladat e||źtásźra.

1. sz. mellékletétképezó,a Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség
és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzolltő Eryesülettel kötendő támogatási szęrzódés tarüalmi

3.) elfogadja az e|őteĄesztés

elemeit, és felkéń a polgármesteľt annak a|źúrására.

4.) a 2. pontban foglaltak miatt azonkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon beliil a vłárosmarketing céltaľtalék_ önként vállalt feladat _ e|oftányzatáról

5.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím _ önként vái|a|t feladat _ mÍĺködési célri támogatĺások
źi|amhźztartáson kívülre e|őiĺányzatfua 3300,0 e Ft-ot, felhalmozási célútámogatások
á||amháztartásonkívülree|óirźnyzatźra1.300,0eFt-ot.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban fogla|takat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

6.) a Józsefvárosi Közbizĺonsźtgi Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó EgyesĹilet
Elnöke 2015. május 31-ig tételes pénzíigyibesámolót kötelesek benýjtani az 5.000,0 e Ft
támogatás felhasználásĺáról a Képviselő-testiilet szźtmźra.

Felelős:

1-5. pont esetén: polgĺármester
6. pont esetén: Polgárőrség Elnöke
pont esetében 2014. május 14.
I-2.
Hataridő:
3-4. pont esetében 2014. május 30.
5. pont esetében a költségvetés következő módosítása
6. pont esetében 2015. május 31.

A Jegzői Kabĺne!-tájékoztatálsa alapján: A támogatási szeľződés a Felek köziitt aláíľásľakeľĺilt'
a képviselő.testületi határozatban foglalt iisszeg folyósítĺĺsamegttirtént.

A Pénzüwi Üevosztály

tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testĺilet |0sl2014. (v.14.) számú
hztározatának 4. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testĺilet
20t4. évi augusztusĺ üléséľekészítendő ktiltségvetésĺľendeletben keľĺilátvezetésre.

ravaslat döntések meghozatalóra a rliuop-p.s.I.4-08/t.2008-0021
kapcsolaÍban

azonosító szlźmíłpđtyózattal

106t2014. (v.14.)

A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy
1. tudomásul veszi, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft' (székhely: 1092 Budapest,
Ráday utca 16. I. em. 26., cégsegyzékszám: 01 09 72005f) 2010. jrinius 24-26. közötti

időszakban a rÁIrĺop--3.I.4-08/I-2008-0021 azonosító számú projekt során, 11 fó ,,Interaktív
eszközök a taĺőrán,, címu képzésentöbbletképzésének fe|adatátt megbizás nélküli ügyvitel

keretében e|végezte.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. máĘus 14.

f.

hozzájźru|az onkormányzatkiadás 11706-02 cím dologi e|őitźnyzat, ezen belül a peres tigyek
tigyvédi díjak, perköltség, kártéľítés- köte|ező feladat - e|óirźnyzat teľhére, a megbíásnélktili
ügyvitel idószakźra összesen 907 334 Ft (számla el|enében: 605 000 Ft, késedelmi kamat:
302 334 Ft) az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részérekifizetésľekeriiljön.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mźĘus |4.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a képviselő.testületi hatáľozat alapján az Euľon
Tanácsadó és Szolgáltató Kľt. ľészéreahatározat 2. pontja szeľinti összeg kiÍizetésľekeľii|t.

A

Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatńsa alapján: a Képviselő-testĺilet t06l2014. (v.14.) számú
határozatának 2. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetésmĺídosításaa Képviselő-testĺĺIet
20ĺ.4. évi augusztusĺ üléséľekészítendő kiiltségvetésĺľendeletben keľül átvezetésľe.
Javoslat drogszemét megolddsa érdekében tovlźbbi tdmogaÍdsi szerződés megkiitésére

107t2014.9.r4.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy
1. felkéri a polgármestertalőzsefuárosi drogszemét megoldása érdekében - önként vźi|a|t feladattámogatási szerződést kössön 10 millió Ft összegben20l4.június l-jétől 2014. december 3l-ig
1rlrtő időszakra az Emberi Erőfonások Minisztériumźtva|, azza|, hogy a támogatási összeg az a|źlbbi
pľogramelemek felhasználását biĺosítsa:

- 4 fő

közmunka progľam keretében foglalkoztatott drogszemét összeg1rtĺjtését biztosítók
bérezése és járulékai, közreműködő szervezet: Józsefuárosi Köĺeľület-felügyelet és
Viĺrosüzemeltetési Szolgálat;

- 2 fo szociális munkás béľezeseés jĺárulékai, akik a szenvedélybetegek alacsony küszöbű
szolgáltatás kiiľébenutcai megkeresó tevékenységet végeznek. Közremĺĺködó szervezet:
olasry és Társa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 15. fsz 4., adőszámz 21354414-|-42),
valamint a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (1085 Budapest, Baľoss u. 28.,
nyi|v ántartttsi száma: 47 40).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 14.

2. felkéri a polgármestert

atźmogatźlsi szerződés megkötéséhez szükséges folyamat lebonyolítasaľa és
a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Egyben fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges módosítasainak
a|źtirásána, amennyiben az nem érint önkormátnyzati forrłłsbevonást, határidő módosítást vagy az
elfogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mź$us 14.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy
közreműköd

ó szęryezetek közötti

a

költségvetés következő

módosításánźi a tźmogatasi összeg

megoszlását vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítrása

A

Jewzői Kabinet tájékoztatása a|apján: a minisztéľĺuméľtesítésea képviselő-testĺiletĺ

is.
dłintéséľőlmegtöńént, valamint az érintett kiiltségvetésiszerv és civil szervezetek éÉesítése
Felek köziitt atámogatási szeľződés aláíľása folyamatban van.

A

Pénzĺievi tigvosztálv tőfiékoztatátsa alapján: a Képviselő-testĺilet |0712014. (v.14.) számú
hatńrozatátban foglaltak esetében a támogatási szerződés aláíľását kiivetően a minisztéľium
utólagosan fogia folyósítanĺ a támogatási tisszeget, és ezt kiivetően keľül sor a kłiltségvetési
ľendeletben ttiľténő átvezetéséľe.
Javaslat felleb bezések elbírdlásóra

roet20t4. (w.11)
A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy

l.Balogh Simonné iigyében a 04-1088/2/2014. számű, a közgyógyellátĺás iránti kérelem elutasítiása
tárgyétbanhozottI.fokúhatározatothelybenhagyja.
Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 2014. junius

11.

2.Beń Sándor üryében a04-4424l2014. számű, aközgyőgyelláĺás iránti kéľelemelutasításatźrgyában
hozott I. fokú hatźtrozatot helybenhagyja.
Felelős: polgáľmester

Hatráridő: 2014. junius

1 1.

3.Jóni Jánosné iigyében a04-I707/20I4. szźmű, akozgyógye||źltÁsirźnti kérelem elutasíüása tátrgyźban
hozott I. fokú határ ozatot he lyb enhagyj a.
Felelős: polgármester
Határidó: 20 14. június l

1.

4.Kuna Agota iiryében a04.530I/2074. számű, akozgyőgyellátĺás iľánti kére|em elutasításatárgyálban
|lozott I.

foki határozatot helýenhagyj

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. junius

1

1.

a.

5.Nyári Imre iigyében a 04-786120|4. számú, a kozgyőgyellátás iľánti kérelem elutasítlása tárgyátban
he lýenhagyj a.

hozott I. fokú hatźr ozatot

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. június 1 l.
ó.Tóth Lász|ő ügyében a04-2014/20|4. szźtmű, aki5zgyőgyellátrás iránti kérelem elutasításatárgyában
hozott I. fokú határ ozatot he lybenhagyj a.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. június 1 1.
7.Tóthné Tamási Katalin ügyében a04-2013120|4. számű, akozgyőgyellátĺás iránti kérelem elutasítása

tźrgyźbanhozottI.fokrihatttrozatothelybenhagyja.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. június 11.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a képviselőtestületi dtintés hatóságĺ hatáľozatokba foglalása és postázása az ügyfe|ek ľészéľemegttiľtént.

Javaslat döntések meghozataldra a Magdolna Negled Program III. megvalósítlÍslźval kapcsolatban
11012014.

(vl.l1.)

A Képviselő-testiilet úry dönt, hory

1.

a) tudomásul veszi az engedményezés tényéta ,,Vállalkozźsi szerződés keretében Magdolna
Negyed Program III. Kálváľia tér rehabi|itációia,, tźrgytl közbeszerzési eljárás eľedményeként,
20|4. mźrcius 24-én az Ever|ing Városépítő Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
(székhely: 2II7,Isaszeg Aulich u. 3.) kötött vállalkozási szerzódés a|apjźn, az igazo|t teljesítések
fiiggvényébena vállalkoző źital' szźtm|ázott vállalkozói díjra vonatkozőan.
b) felkéri a polgáľmestert az engedményezéshez szükséges dokumentumok a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 1 1 ., illetve az egyes részszátm|źlk benyujtĺísát követően azonna|

2.

a) a Képviselő-testiilet 320/20|2, (IX.27.) száműhatátrozatában, az MNP III pźiyźaatban el nem
számolható kiadások fedezeteként meghatźrozott 37 millió foľint önkormźnyzati foľľásból, a
költségvetés 11604 kiadási elóirányzatáln a,$,áĺsadalmiés gazdasátgi programok során kialakítĺásra
kerü|ő nonprofit szo|áitatő helyiségek rezsiköltsége és infrastľukturális költsége terhére, bruttó 4
millió Ft-ot biztosít céljellegge| a Jőzsefvátrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
részére,úgy hogy az összeg az MNPII megvalósítása kapcsán fellépő dologi kiadások
ťlnanszir ozttsára haszn álható fel.
b) aza) pontban foglaltak

miatlaz

. onkormányzatkiadás 11604 cím trársadalmi és gazdasáęi pľogramok soľán a kialakítĺásra kerĹilő
nonprofit szo|gá|tatő helyiségek ľezsiköltsége és infrastrukturális költsége dologi e|őirźnyzattől_
önként vállalt feladat - 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson beliil az
önként vźi|a|t feladat
irányítőszervi üámogatĺískéntfolyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatźra.

-

Szolgáltató és Gyermekjóléti Kö,zpont 40|0f cím _ önként vźi|a|t
bevételi működési ťlnanszírozźlsibevételen belli| az irányítószervi támogatásként

- a Józsefuárosi Szociális
fe|adat

_
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folyósított támogatás fizetési szátm|án történő jóváírásae|óirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi e|őir ány zatźfi 4. 000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős:

polgáľmester

Haĺáridő: 20l4. június l1.

3.

felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozat2. pontjźban foglaltakat a költségvetési rendelet soron
következő módosításán źi vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. aköltségvetési rendelet soron következő módosítása

engedményezési szeľződés aláíľásľa keriilt és az igazo|t
teljesítések Íiiggvényébena faktorálási értesÍtők aláíľása is megtöľténik

A Rév8 Zľt. tíjékoztatálsa a|apján: az

A

Városfeitesztésĺ és FőépítésziÜevosztály tájékoztatása alapján: üz engedményezési
dokumentumok aláínĺs^az első ľészszámla tekintetében 2014. jr'inius 26-án, a haľmadik
ľészszámla tekintetébe n 2014. augusztus 13-án megtłiľtént.

A PénzĺiwiÜevosztálv

tájékoztatátsa alapján: a Képviselő.testĺilet 1|0l20l4. (W.11.) számri
határozatának Ltb. pontjában fogtaltak esetében a kiiltségvetésmódosítása a Képvĺselő-testĺilet
20t4. éviaugusztusi iĺléséľekészítendőkiittségvetési rendeletben keľĺilátvezetésľe.

ravaslat a

rÉnxoz,,A,,

plźIyózattal kapcsolatos diintések meghozataldra

rru20t4. (w.11.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy
1. a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci tń 23-27., cégsegyzékszám:01 10
04255|) visszalépése miatt nem köt tĺámogatĺási szerződést az ,,Európa Belvárosa progľam II., a
Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' elnevezésű projekt viziközmťj cseréjének
megvalósítĺásáľa.

Felelős:

Határidő:
2.

polgáľmester
20 14. jťrnius 1 1 .

a) módosítja a 9212014. (V.14.) szÁmű képviselő-testtileti határozat 3. pontját oly módon, hogy az
Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Váľosmegújítása'' elnevezésű projekt
megvalósítlísában részt vevő együttműködő partnerek önrésze 182.|23.508'- Ft, és a megítélt
317.516.000,- Ft tĺłmogatásból számukľa 122.263.008'- Ft támogatíst átad és a |22.433.750'- Ft
önkormanyzati saj át forľást az a|átbbiak szerint bi zto s ítj a :

- utak felújítása és a műszaki ellenőrzés díja [Bródy Sándor utca (Gutenberg tér- Vas utca közötti

szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenbeľg tér (az
36.453.f48,-Ft;

- közterĺiletek táĄépítészetielemeinek megúj ítása:

-

_ Vas u. _

Et]B I nem éľintettrésze)]: bruttó

csatlakozásában ,,KoZ TER'' kialakítĺísą
növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 320.000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ-TÉR'' kialakítasą növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 2.340.
000,- Ft,
- Gyulai ľ. u. ,$oz_rÉR'' kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 700.000 Ft,
- a VBT teriiletén kcjzterületi elemek megujítĺásą Miksáth téri szökőkút felújítĺása5.000.000'Ft _ Józsefoárosi Közteriilet-felügyelet és VrĺľosüzemeltetésiSzolgálaton keresztiil,
- a VBT területén közösségi intézmény felújítása,Jéúé|<várBölcsőde közösségi célú
megujítása 6.760.000,- Ft _ Józsefuárosi Egyesített Bölcsődéken keresztiil,

Bródy S. u.

Hoľánszky

u.
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- nem beruhazási célú,kö'zösségfoľmá|ó kiegészítő elemek összesen 4.600.000,- Ft;- a Civilek a
Palotanegyedén Egyestilet, a JóHíR Józsefuárosi Nonprofit Kft., a Vasas Művészegyüttes
A|ap ítv źny bevon ásával ;
- a Városrehabilitációs Bevatkozási Területen a taľsasházak koaerülethez kapcsolódó épületrészek
megúj ítása: 59.860.500'- Ft;
- projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft;
- kozbeszerzés díj : 1.000.000'- Ft;
- kommunikáció

dij:400.000'. Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 1 1.
b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadás 1 1605 cím _ önként válla|t fa|adat _ a
beruhazások e|őirányzat tnrta|ék e|őirányzatárő| 28.978,0 e Ft-ot, a beruházási (közművek
Ft-ot átcsopoľtosít beľuházási (utak felújítása)
felújítása) e|őirźnyzatárő| 4.300,0
e|óirźnyzatára |9.518,0 e Ft-ot, a működési célri tĺámogatások államhtlztflrtźLson kívülre (a Vasas
Művészegyüttes Alapítvány támogatása) eLőirányzatáľa 2.000,0 e Ft-ot, a ťlnanszírozási
felhalmozási célúkiadáson belül azirányítőszervitźtmogatĺĺskéntfolyósított tĺámogatás kiutalása

a

e

e|óirányzatra 5.000,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és VárosĹizemeltetési
Szolgálat tźtmogatása, és 6.760,0 e Ft-ot a Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék tźlmogatźsa címen.

c) a Józsefuárosi Köĺerület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt
feladat - bevételi felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként
folyósított tĺámogatás fizetési szám|źn történő jőváirása e|őirányzatźt és ezzel egyidejűleg a
kiadás felrijÍŁási e|őiráĺnyzatź.ĺ5.000,0 e Ft-tal megemeli a Mikszáth téri szökőkút felújítĺása
címen.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ <inként vźů|altfeladat _ bevételi
felhalmozási finaĺszirozási bevételen belül az iĺányítószervi támogatásként folyósított

tiĺmogatás fizetési szźm|źntörténő jóváírása előiľányzatźúés ezze| egyidejÍĺleg a kiadás felújítási
e|őirélnyzatát6.760,0 e Ft-tal megemeli aJáttékvér Bölcsőde közösségi céhi megujítása címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június l
J.

1.

a) a Fővárosi Önkormányzat és a Jőzsefvźnosi onkormźnyzat Támogatási szerződés kötését
követően - az ,,EuÍőpa Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kulfurális Vráľosmegújítása''
elnevezésű projekt megvalósíüásĺára - 317.516.000 Ft összegű támogatásból a projekt
megvalósításában együttmiĺködő társasházaknak I20.763.008,- Ft összeget átad és 59.860.500,Ft összegű önkoľmányzati forrás biaosít. a paľtnerek 180.623.508 Ft összegiĺ önrész biĺosítasa
mellett, támogatási szerződés keľetében.
b) az a) pont alapjan elfogadja az e|őterjesztés 2. szémű mellékletétképezo, az ,,Európa Belvárosa

program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' elnevezésiĺ pľogram megvalósíLásárą
társashĺázakkal kötendő Támogatási Szerződés főbb tartalmi elemeit és felhatalma77a a
polgármesteľt annak a|áír ásfu a.

Egyben

1"11p12,|1ez'za

a

polgármestert

a

Támogatĺási szerzódés esetleges módosíĺásainak

a|áirźsźlra,amennyiben aznem érint önkormźtnyzati forrasbevonást, vagy az elfogadott program
elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester

}Jatáridő Fővárosi onkormányzat döntését követően, illetve az esetleges módosíLásokat
követően azonna|
4.

a) a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi ÖnkoľmányzatTźmogatási szerződését kcjvetően -

az ,,Eurőpa Belvárosa pľogram II., a Palotaneryed Kulturális VárosmegujíĹásď' elnevezésű
projekt megvalósítására - a Civilek a Palotanegyedét Egyestilet (székhely: 1088 Budapes!
30

Lőrinc pap tér 3., nyi|vántartźlsi szám: 1.2975, adőszám: 18196607-I-42) számźra a 3L7.516.000
Ft összegű támogatásból a 4.800.000 Ft összeget áúad és 1.200.000 Ft összegű önkormányzati
forrás biztosít, támogatási szerződés keľetében.

b) az a) pont alapján elfogadja az e|őterjesztés 3. számú mellékletétképező, az ,,Eurőpa Belvárosa
program II., a Palotanegyed Ku|turális Városmegújításď' elnevezésű program nem beruházási

célil, közösségfoľmáló pľojektelemeinek megvalósítása tárgyű Támogatási Szerződés főbb

tartalmi elemeit és felhatalmaz.Za a Polgáľmestert annak a|áírásźra.

Egyben fe|hata|mazza a polgármesteľt a parĺreľiTámogatási szerződés esetleges módosításainak
a|áírásźtąamennyiben az nem érint önkormźnyzati forrásbevonást vagy az elfogadott pľogľam
elemeinek lényeges tartaĺmi módosítását.
c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadźs 11605 cím - önként válla|t faladat _
dologi kiadási e|őirányzatről (közösségformáló elemek, programok) e|őirźnyzatről 6.000'0 e Ft-ot
átcsoportosít a miĺködési célútámogatrások államhĺíztartáson kíviilre e|óirányzatra a Civilek a
PalotanegyedéľtEgyesü|ettámogatźtsacímen.
Felelős: polgáľmesteľ

Haüáridő: Fővárosi onkormányzat döntését követően, illetve
követően azonna|

5.

az

esetleges módosítasokat

szerződését követően az ,,Európa Belvárosa program II., a Palotaneryed Kulturális Városmegújítasď' e|nevezésű
projekt megvalósításźra a Vasas Művészegyüttes Alapíwány (székhely: 1085 Budapest,
Kőfaragó u. Í2., statisztikai jele: 18166466-900|-569.0I, adőszám: I8|66466-|-4f) szttmára
2.000.000 Ft összegű önkoľmányzati fonás biĺosít,támogatĺĺsi szerződés keretében.
a) a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi ÖnkoľmányzatTámogatási

-

b) az a) pont alapján felkéri a polgármesteľt a tamogatási szerzódés elkészítéséreés felhata|mazza
annak a|źńrźsźra.

Egyben fe|hata|mazza a polgáľmestert a paľtneľi Támogatási szerződés esetleges módosításainak
a|źĺĺásfua"amennyiben az nem érint önkormźnyzati forrásbevonást vagy az e|fogadott pľoglam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.
Felelős: polgármester

Hatĺáľidő: Fővárosi onkormányzat döntését követően,

illetve az esetleges

módosítasokat

kö'vetően azoľľĺLal.

6.

&) ,,M Europa Belváľosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' e|nevezésĺĺ
program és a ,,JźńszótÁrsak, a II. János Pźt| párya tér közösségi célúmegújítrásď' pźiyźaatok
projektmenedzseri feladatainak ellátĺásával a Rév8 Zrt-t bízza meg.
b) az a) pont alapján felkéľi a Rév8 Zrt. a szerződés e|készítéséreaz alábbiakra tekintettel:

július l-től a projekt elszámolásáig taľtó,
- adijazÁsmindösszesen bruttó 25 millió Ft (ebből 20|4.|2.31-ig
millió Ft kerül felhasználásra)
- projektmenedzseľ: Alfrldi György
- időtaľtama 2014.
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millió Ft,2015.09.30-ig 6

c) felkéri a polgáľmestert a pľojektmenedzseri szerződés a|źńrźsźra.

Felelős:

a), c) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zľt.

Haüíridő: a) pont esetén 2014. június 1 l., b), c) pont esetén 20L4. jinius 25.
7.

felkéri a polgármestelt hory a költségvetési rendelet következő módosításánźů a hatźrozatban
foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester

Hatĺáńdő: a költségvetési rendelet következő módosítása

felkéri a polgáľmeste{ hogy a páńyánatban foglaltak megvalósítása érdekébenaz źtmeneti|eg
szabad pénzeszköz terhéľebiĺosítsa a pľojekt pénzugyi fedezętét.
3l

Felelős: polgáľmester
Határidő: tĺmogatási szerződés a|áirásźńő| folyamatos

A

Váľosfeilesztésĺés FőépítésziÜwosztálv táfékoztatása alapján: üĺmogatási szeľződés
megkłitések esetén iĺsszesen 24 db 16'.a5[ázzal szĺikséges szeľződést ktitni, melyek aláíľása
folyamatban van. A' tájékoztatő készitésénekidőpontjáig 21 db támogatĺĺsi szerződés keľĺilt
aláíľásľaa fe|ek részérő|.

A Rév8 Zľt. tájékoztatátsa a|apján: a táľsasházakkal tiiľténő Támogatási Szeľz.ŕĺĺ|ésmegkłités
folyamatban van. Eddig 2| társashárza| tiiľténtmeg a szeľződések megkłitése. Ezen kívül a
Civilek a Palotanegyedéľt Egyesülettel, a Vasas MíÍvészegyüttesAlapítvánnyal a támogatási
szerződés megkiitése folyamatban van. Á' Rév8 Zrt-ve| a pľojektmenedzseri szeľződés
előkészítésees aláíľása folyamatban Yan.

A Pénzĺigvitigvosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet |11120|4. (W.11.) számri
határozatátban fog|altak esetében a kiiltségvetésmódosítása a Képviselő-testtilet 20t4. évi
augusztusi ĺiléséľekészítendő ktiltségvetési ľendeletben keľül átvezetésre.

ravaslat a

rpnroz_B jetíÍfővórosí plźlyózaÍonnyertes

,,JlÍtszótórsak

_A II. rónos

Plźl pdpa téri

jótszlőtér közösségi célílfejlesztése,,címíÍprojekt megvalósítdsdról szóló Tdmogatdsi Szerződések

megkiitésére
112ĺf014. (vl.l1.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hory

1.

elfogadja az előterjeszté: I. sz. mellékletétképezo, a Fővárosi és Józsefrárosi onkormányzat
létrejövő, a ,,JATSZOTARSAK _ II. János Pál pápa téri játtszőter funkcióbővítő
megújításď' cimu pźt|yźnatmegvalósitásźra vonatkozó Támogatási Szeľződést és fe|hatalmazza a
PolgármestertaTźtmogatásiszerzodésat.źútźsára.

között

a

polgármestert a Támogatási szerzódés esetleges módosításainak
a|álirásźra, amennyiben az nem érint önkormźnyzati forľásbevonást, vag7ĺ az e|fogadott pľogram
elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Egyben fe|hata|mazza

Felkéri a polgáľmestert, hogy a pźůyźľ:atbanfoglaltak megvalósítása érdekében az átmenetileg
szabad pénzeszköz terhére biĺosítsa a proj ekt pénnłgyifedezetď.
Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 2014. június l1.

2.

elfogadja az e|őterjesztés 2. sz. mellékletétképező, a Jőzsefvźrosi onkoľmányzat és aNépszínhĺáz
Kör a Polgári ÉrtékekértEgyesület között létrejövő, a ,,JATSZOTARSAK _ II. János Pá| pźtpa
téri jáúszőtér funkcióbővíto megujításď' címíĺpźiyźľ:atmegvalósítására vonatkoző Témogatźsi
Szeľződést és felhatalmazza apolgármestert a Támogatási szerzodés a|áirźsfua.
Egyben fe|hata|mazza a polgármesteľt a Támogatási szerződés esetleges módosításainak
aláírásźra, amennyiben aznem érint önkoľmányzati forľiásbevontst,vagy az elfogadott program
elemeinek lényeges tartalmi módosítrását.
Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 11.

3.

felkéri Rév8 Zrt-t, hory készítsenelő megbizźsi szerz,odést a,,IATĺZ}TÁRSAK _ II. János Pál
pźrya téĺijáltszőtér funkcióbővítő megujítása,, cimll pźiyázat projektmenedzseri feladatainak
e||áttásánaaza|átbbitaľtalmielemekfigyelembevételével:

.

amegbízás20|4. jtl|ius 1-től a projekt elszámolásáigtart,
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-

a pľojektÍnenedzser dijazźsban nem részesül,
a projektmenedzser Alfrldi György.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Haüáridő: 2014. június 25.

4.

fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a 3. pont szerinti megbízási szeruődés a|áirásźtra.

Felelős:

polgármester

Hatĺáridő: 2014. jílnius 25.

5.

az |. pont szeľinti program |ezźrásźúkö'vetően 3 évig _ fenntaľtĺási időszak _ önként vállalt
feladaiként vállalja a II. Jĺános Pál pápa téren a progÍam szerint megvalósuló csőszhőz
fenntartźsźt|tovźhbávállalja a jźtszótérhez kötődő közösség építő programok megrendezését.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20 14. június 1 l .

6.

az 5. pont szerinti fenntaľtrási időszak ťlnanszírozásźraf016 _ 20|7 _ f0I8 években évi bruttó
egy-ílľo forint fedezetet biztosít előzetes kötelezettség vállalásként a helyi adóbevételek terhéľe.
Felelős: polgármester

Haĺáridő: 2014. június 1 1 .

7. felkéri a polgármeste[ hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2016-2018. évek kiiltségvetésének
készítésesorĺínvegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0L6-2018 évek költségvetésének tervezése

tájékoztatása alapján: az onkoľmányzat és a Fővárosĺ önkoľmányzat ktiziitt a
tĺmogatĺsi .""iződés aláíľásľakeľĺilt.A Rév8 Zrt. részérőt a pľojektmenedzseľi szeľződés
előkészítésefolyamatban Yan.

A Rév8 Zrt.

A Váľosfeilesztésĺ és FőépítésziÜwosztálv tájékoztatálsa alapján: a pĘektmenedzseľ szervezet
_ RéY$ zľt. - fe|e a rendelkezésükre álló szĺikségesinfoľmációkat, adatokat biztosítottĺĺka
szeľződés előkészítéséhez.

tÁjékoztatása alapján:: a Képviselő.testĺilet |1212014. (u.11.) számú
pontjában foglaltak esetében az ügyosztály a 20t6-20|7-20|8 évek

A PénzĺieviÜgvosztálv
határozatá,nak

6.

költségvetésének készítésekorelőzetes kłite|ezettsĘvállalásként Íigye|embe veszi.

_
Javaslat diintések meghozataldra azÁuróra utcaí rendelőíntézetfelújítlźsóval(KMOP 4.3.2/A-132 0 I 3-000 1) kapcsolatban

1r3t2014. (vl.l1.)
A Képviselő-testi'ilet rigy dönt, hogy

1. elfogadją hogy a KMOP-4.3.2/A-13-fO13-0001 azonosító szźtmű projekt megvalósítási
időszakĺának (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 09. hó 01-re, a projekt összköltsége
1 080 05o 000 Ft-ra változik és kezdeményezi aTámogatási Szerződés módosítasát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 1 1.

2. felkéri a polgármestert a Támogatási

SzerzÍ5dés módosítási kéľelem dokumenĹíciójának

elkészítéséľe.
JJ

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2014. jilnius 20.

3. a határozat L. pontja a|apjttn fe|hata|mazza a polgáľmestert a Támogatási Szerződés
módosítĺására irányuló kérelem a|áírásźra és a Pro Regio Közép-Magyarorszźlgi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasznri Kft. felé t<jľténő benyújtĺására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. június 20.

A

Poleáľmesteľĺ Kabinet tájékoztatźtsa alapján: a kłizreműködő szeľvezet fe|é a támogatásĺ
szerződés mĺódosítása iránti kéľelembenyújtásľa keľĺilt.A Pľo Regio Ktizép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató NonpľoĺĺtKtizhasznú Kft.' mint kiizľemĺiktidő szeruezet a
módosítási kéľe|met befogadta.

A Pénzüwi tieyosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺi|et 11312014. (W.11.) számú
hatńrozatában fog|altak az ügyosztá|y részéről kĺilön intézkedést nem igényelnek

Javaslat a róhír róaefvdrosi NonproJit Kft. 2014. évi iizletí temének módosításóra
11412014. (vI.11.)

A Képviselő-testtilet rigy

1.

dönt, hogy

hogy elfogadjaazelőterjesztés 1. mellékletétképezó, a JóHír Józsefuárosi Médią Rendezvény és
Galéria Központ Közlrasanú Nonprofit Kft.2014. évi módosított összesített üzleti tervét.
Felelős: polgármester

Határidő: 2014. jrinius

2.

11.

a) az I. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás l1107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon belül a JóHír kft. és a KözösségiHáz támogatás kiegészítés_ önként vállalt feladat _
mĺĺkiidésicéltartaléke|őirźnyzatátról 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím _ önként
vállalt feladat _ működési célúĺámogatás tů|amhátztartáson kívĹilľee|oirányzatźra.

b) felkéri a polgĺármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelęt következő módosításánál a
hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)2014 jűnius 11., b) legkésőbb 2014. decembeľ

3.

3l-ig

hogy a 4|4ĺ2013(L1.20.) Képviselő-testiiletihatźrozatban foglalt 5.788 e Ft tĺámogatásľól szóló
hatźrozatźúvi s szavonj a.

Felelős: Pénzügyi Üryosztály, JóHír

Haüáridő: 2014. június 1 1.

NKFT

ijgyv ezető

A Vaevoneazdálkodásĺ

és ÜzemeltetésĺÜgyosztálv tájékoztatĺĺsaalapján: a képviselő-testĺileti
dtintésľől a nonpľofit kft. éľtesítésemegtiirtént, az ügyosztály ľészéľőlktiliin további intézkedést
nem igényel.

A

PénzĺieviÜwosztálv tśĘókoztatőlsa alapjrńn: a Képviselő.testĺilet 114t2014. (u.11.) számú
batározatátban fog|altak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő.testĺilet 2014. évi
augusztusi üléséľekészítendő kiiltségvetési ľendeletben kerül átvezetésre.
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ravaslat a Budapest VIII., Ktźtvdria u 9. és KőÍris u 4/b. szdm alatti telkek bérbeaddsdra kiíĺ
plźIydzat eredményének megdllapítdsóra
r1st20t4. (VI.11.)
A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

a Budapest VIII., Budapest VIII., Kálvária u. 9. sám a|atti 35876 hrsz-ú, valamint a Budapest
VIII., Kbris u. 4b. a|atti 35875 hrsz-ú, g|3 + 630 mz alapteľületű telekingatlan bérbeadására kiíľt
pí|yázatot érvényesnek, és eredményesnek nyilvánítja.
a pźůyál;:atnyeľtesének a Nemzeti Munkatigyi Hivatalt nyilvánítja, elfogadja az ajźn|atban tett
havi nettó 23|.45o,- Ft bérleti dijat,hatérozott idejű, öt éves bérleti jogviszony megkötése mellett.
az ajźn|attevó źL|tu|javasolt bérleti szerződés módosÍtrási javaslatokat jelen előterjesztés 4. szźmil
mellékletébenmegfogalmazottak szerint fogadj a el.
nem engedi e| az óvadék ťlzetésikötelezettséget, nem jźml' hozzá az aján|ati biztosítékként
megflzetett

88 1

.

825,- Ft visszauta|ásźthoz.

nem tekint el a bérleti szerződés kőzjegyzoi okiľatba fogla|t kötelezettségvźt||a|ő nyi|atkozatta|
ttirténő kiegészítésikötelezettségtől.
nem jrárul hozzá a bérleti díj 50 %o-źnak elengedéséhez gépkocsĹbeálló kialakításával
kapcsolatos munkálatok elvégzésénekidejére.
hozzźĄźnul a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest MII., Kálvária u. 9. szźm a|atti35876 hľsz-ú,
valamint a Budapest VIII., Kőľis u. 4lb. a|atti,9|3 + 630 mf alapterületíĺ,önkormányzati tulajdonťl

a

ingatlanon történő gépkocsĹbeálló kialakításával jźró költségek bérleti díjba töľténő
besámításához összesen bruttó 3.347.100,.Ft(f.635.512,-Ft+ 711.588,- Ft Afa) összegben (23
hónap a|att), a béľletidíj 50 %o-źig, amennyiben a Bérlő a felújít.ási munkákat e|végzi és a

s)
9)

benyujtott szém|ákalapjan az onkormányzatiHázkeze|ő Iľoda leigazolja a teljesítést.
a bérleti díjba bérbeszźtmítás útján el nem szĺmolt összeg egyösszegben töľténő megťlzetéséheza
bérlő részéľe,amennyiben a bérleti jogviszony annak |ejárta előtt, a bérbeadó részéroltöľténő
kezdeményezés miatt közös megegyezésse| kertil megszüntetésre az egyéb üzemeltetési költségek
terhére.

felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerződés, és a bérbeszĺámításimegállapodás megkötéséľe.
t.o) a bérleti szerzódésmegkötése esetén a Losonci téľiÁltalános Iskola dolgozói részére8 db beállóhely eĘéigbiztosítania kell a bérlőnek a parkolást az tinkoľmányzati do|gozők által ťlzetendő,
zoią. ełaen |.526,- Fťhó + Áfďgépkocsi-beálló összegű béľletidíjon, amely összeg minden
évben a foryasztói árindexnek megfelelő méľtékbennövekszik. Ezebe a beálló-helyekre a bérleti
szerzódésta bérlő köti meg a dolgozókka|, abér|eti díj őt illeti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20| 4. jilĺius 25.

Kĺs.falu KtLtájékoztatása alapján: a Nemzeti Munkaügyi llĺvatal levélben je|erte, hogy a
béľletiszeľződést nem kívánja megkiitni, az aján|atĺ biztosíték tisszegét pedĺg visszaigénylÍ. Az
ĺigy továbbĺ intézkedést nem ĺgényel.

A

ravaslat kiianűívelôÍdesi, kultuĺlźIisfeladatok hatékonyabb ellótósa érdekében sziikséges döntések
mcghozatalóra
116t2014. (U.11.)
A Képviselő-testiilet, úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft,.2014. október 01. napjától átalakulással, társasági
foľmaváltĺás tltján záĺtkönĺ részvénýársasági formában míĺködjön, 5.000,0 e Ft alaptőkével.
Felelős: polgármester

Hatráridő: 2014. június 1 1 .
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2. az I. pont szerinti átalakuláshoz szükséges Vagyonmérĺeg-tervezetfordulónapja 20|3. december
31.

Felelős: polgármester
Haĺáridő: 2014. június l

l.

3. felkéri a Józsefuárosi KözösségiHáZakNonprofit

Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv, valamint az
átalakulási döntés meghozata|źthoz sziikséges egyéb okiratok elkészítésére,úgymint:
- az äta|akuló jogi személy varyonmérleg-teÍvezete, és az aa a|źtźtmasztóvagyonleltártewezete,
- a jogutód jogi személy nyitó varyonmérleg-tervezete, és az azt a|źúámasztó vagyonleltáľteÍvezete,
- a jogutód jogi személy a|apszabá|y tervezete,
és azok előterjesztésére.
: Józsefu áľosi Közösségi Hźaak Nonprofit Kft . ügyvezetöj e
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2014. jrinius 25-i tilésére

Felelős

4. a) az 1. pontban foglalt

átalakulássa| kapcsolatos 2013. december 31-i fordulónapi, a hatĺályos
magyar számviteli törvény előíľásaival összhangban elkészített vagyonmér|eg-tervezetek, valamint
a vagyonleltĺár-tervezetek ellenőrzéséľea MB-Tax Kft.-t. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy rit
43.' nyi|vźntartási szám. 002650, iigyvezető, bejegyzett könywizsgá|ő Zsővár Beatrix, tagsági
igazolványs zźtma: 007 1 69) bízza meg,

b) felkéri a Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megbízási szerződés
a|źńrására.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Józsefuáľosi Közösségi HázakNonprofit Kft.
Hatźridő: a) pont esetén 2014. június 11., b) pont esetén 2014. június l3.

5. a) a Józsefuáľosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznú Nonpľofit Kft. és a JóHír Józsefuárosi
Médią Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi kötelező és önként
vállalt feladatokat 20|4. szeptember 01. napjától a Józsefuiírosi KözösségiHának Nonprofit Kft.
végzi.

Ennek megfelelően ezen társasźryok az onkoľmányzattal kötiitt közszo|gźůtatźsi, valamint
feladate||áiźlsi és a támogatási szerződéseibe a korábbi feladatellátó társaságok helyébe a
Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., illetve annak az 1. pont szerinti átalakulását
követő en az

áLtalraku|áLs

s

al létrej ott

jo

gutódj a lép.

b) a határozat 5.a) pontja alapján elfogadja az előterjesztés mellék|etétképezo a Józsefuárosi
Közösségi HáĘak Nonprof,lt Kft. alapító okiratlínak módosítását, és felhatalmazza a polgármesteľt
annak a|áirősźra, és felkéri a Józsefuárosi Közösségi }Jáz;ak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét hogy
gondoskodjon a sziikséges cégj ogi intézkedések megtételéről.
c) felkéri a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonproťlt Kft. iigyvezetőjét a

kőzszolgźůtatási, a

és előterj esztésére.
üímogaüási szerződések módosításának elkészítéséľe

d)

felkéri Józsefuárosi K<izösségi Hazak Nonpľofit Kft. ügľezetojét a feladatok e||źúźsźtboz

előkészítésére,valamint a fe|adatátadással összefiiggő
sziikséges vagyonelemek źúadźs-áúvételének

szerződésmóđosítĺásokelőkészítéséreoly módon, hogy az a működésben, annak
folyamatossáęábanzavartne okozzon, kü|önös figyelmet fordítson a finanszírozás folytonosságára,
és annak előterjesztésére.

e)

felkéri a Jőzsefvárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKöz}rasmú Nonprofit Kft. és a JóHíľ
Józsefuárosi Médią Rendezvény és Galéria Központ Nonproťrt Kft. ügľezetojét a feladatok
źńadźsamiatti sziikséges munkajogi intézkedések megtéte|ére,azok körültekintő rendezésére.

Felelős: a), b) pont esetén polgáľmester
b)-d) pont esetén Józsefuárosi Közösségi HĺízakNonprofit Kft. üg1rvezetője
e) pont esetén a Józsefuárosi Gyermekek ÜdiiltetéséértKözhasznú Nonpľofit
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.

Kft. és a JóHír

Határidő: a), e) pont esetén 2014. szeptember 01.
b) pont esetén aza|apitő okirat a|źnrěsa2014. június |3.,acégsogi intézkedések megtétele 2014. június
30.

c)-d) pont esetén a Képviselő-testtilet 2014. augusztus havi rendes tilése

Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési iigvoszĹálv tájékoztatása alapján: a határozat 1-3.
pontjában fog|a|takat a Képviselő-testĺilet 2014. június 25.én taľtott ĺiléséntárgya|ta meg és
hozott döntéseket. A Józsefváľosĺ KiizösségiHázakNonpľofit Kft. ügyvezetője ahatározat 4.a)
pontja atapján kłinywizsgáióna| a megbízási szeľződést megkiitiitte. A hatáľozat 5.a) pontja
alapján a Józsefváľosi KöztisségiHázakNonpľoÍit Kft. a|apító okiľatának módosítása aláíľásľa
keľĺilt.A Képviselő-testület a határozat szeľinti gazdasági tárcaságokat érintő előteľjesztést

A

e|őľeláthatóana2014. augusztus hĺínapban taľtandó üIése keľetében fog megtárgyalnĺ.

ravaslat egłetértő nyilaÍkozat elfogadásóra Budapest Teriiletfejlesztési Koncepciójdval
összefĺiggésben

tt1t20r4. (vI.11.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
célokkal egyetért.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. június 1 1.
tájékottatátsa alapján: a képvĺselő.testĺileti dtintés a
Főváľosi Önkoľmányzat felé továbbításľa keľÍilt.A Főváľosĺ Kłizgyűlés2014. június 30-i iilésén
1211tf014. (06.30.) számú határozatában elfogadta a Barnamezős teľületek fejlesztése
Tematikus Fejlesztési Progľamot.

a

ravaslat a Teleki téri píaccal kapcsolatos diintések meghozataldra

lt8ĺ2014. (vI.11.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

2. hozzź$źrula Teleki téri piacon |évő G2 jelű üzlethelyiség albérletbe adásźthoz a bérleti díj
másfélszeresének összegében az EU Print Kiadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1116 Bp.,
Hengeľmalom út 15. I. em. 2., cégsegyzékszám: 01 09 702745, adószám: 12773|98-2.43) tészere
máshol fel nem sorolt termékek termékköľön belül totó-lottó értékesítésetevékenységikör céljából
azza|,Ílogy

-

a bérleti szerződés módosítĺásánakhatźiyba léptető feltétele, hogy albérletbe vevő rendelkezik

-

a bérleti szerződés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget cseree|helyezés és pénzbeli

-

ha a bérleti szerződés a béťrő ha|áia miatt sziinik meg, az a|bér|ő a bérleti jogviszony

atotő-|ottőző tevékenység folýaüísához szükséges engedéýekke|,hozzátjátrulásokkal.

térítésnélkül köteles kiüríteni.
fo|ytatźsźtra nem

-

j o go

su|t.

azalbérlő közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozatottesz.
polgármester

Felelős:

Határidő: 2014.június 11.
119t2014. (W.11.)
5t

I. a

4612014. (III. 05.) számú képviselő-testiileti hatźrozat 1. pontja helyébe, 2014. június 12-i

|latá|yba lépéssela következő rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon fizetendő bérleti dijak a piac megnyitásakor:

Bérletidíj(nettó)
5.000 Fťmzlhó
Üzletktir: Máshol fel nem sorolt termékek értékesítése

Üz|etkör: Büfé, falatozó (melegkonyhával)

üzemeltetése

2.500 Ft/m2lhó

termékköľ: - Meleg étel
-

Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal

Üzletkör: Nyeľs élelmiszeľ

árusítas

1.300 Ft/m2lhó

termékkör: - Zöldség- és gyümölcs
- Hús-éshentesáru
- Hal

- Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
- Kenyéľ- és pékáru, sütőipari teľmék,

- Cukrászati készítmény,édesipari termék

Üzletkör: Egyéb

élelmiszer

2.500Pt/m2ĺhő

termékkör: - Egyéb élelmiszeľ(tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, ső, száraztészta,
kźĺvé, tea,

fiĺszer, ecet, méz, bébiételstb.)

- Édességaru(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaĺĺľu,

előrecsomagolt fagylalt

és jégkrémstb.)'

- Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény'

biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az űj

piac megnyitását követő második naptráľi évtől kezdve a Központi Statisĺikai Hivatal
źůta|köruétett e|őző évi átlagos inflációval megfelelő mértékbenemelkednek.

A belépésidíj összege, fizetésének ütemezése:
A piacľa ttirténő belépésidijat abérlők és helyhaszná,|ók az alábbiak szerint fizetik

meg:

Az új bérlők esetén az

eg1ĺszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keľetébenkerül megállapításra, de
összege minimum 200.000 Ft/m2 + Afa.

A ľégibérlők és helýasznźiók az új piacon versenyeztetési eljárás nélkĺilköthetnęk bérleti szerződést,
tekintettel aną hogy ez cserehelyiségnek minősĹil. Ebben az esetben a belépésidíj 200 000 Fím2 +
Afaazzal,hogy

-

S%o-ot az e|őszerzódés megkötésekor

foglalójogcímén

15%o-ot a bérlemény birtokbavételekor

$}Yo.ot a bérleti szerződés megkötését követő hónaptó| (azaz 2014. április hónap) kezdve
három éven keresztiil havi részletfizetéssel, a,','a|, hogy három hónapot meghaladó hátralék
esetén egyösszegben esedékesséválik a fennmaradó, ki nem flzetett összeg. Az esedékesség
minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasznát|őkrészére a bérleti szerződésben az onkormányzatnem

zárjaki a béľletijogviszonyok źLtruhźué$ilehetőségét, továbbá a vo|t felépítménytulajdonosok részére
a szerzodésük fennállásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek bérletére, va|amint az
elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LxXWil. törvény, és a mindenkoľ
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hatályos Budapest Főváľos VIII. kerületi Önkoľmányzat tulajdonábanźů|ó nem lakás cé|jźlraszolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.) ö'nkormányzati rendelete szerint a
bérbeadó hozzáĄźru|źtsa esetén adhatják a béľleménytalbérletbe.

A

beszámitásźt vźiasztó helyhasználók a belépésidíjat az alábbiak szerint
felépítményükéľtékének

ťrzethetik meg:

- a

belépésidíjba beszámító foglaló

felépítményéľtékbesámításra kerül,

-

ill. előleg címénaz

e|őszerzodés megkötésekor a

2ĺYo-ot a bérlemény birtokbavételekor
80%-ot a bérleti szsrzódés megkötését k<ivető hónaptól kezdve (20|4. április hónaptól) három
éven keresztiil havi rész|etfizetésse|, azza|, hogy háľom hónapot meghaladó hátralék esetén
egyösszegben esedékesséválik a fennmaradó, ki nem ťlzetett összeg. Az esedékességminden
hónap 15. napja.

Helýasználati díjak:

A piacon a termelői

-

és az ősteľmelői ĺáľusítóasztal

helýasznźiati dijai:

napi helyhasználati díj:

bruttó 2.100 Ftl nap/ aszta|

havi helyhasználati dij:

bruttó 21

.33

5 Ftlhó/ asńa|.,,

Üzlethelyiségek előtti teriiletre történő kitelepü|és díja: 100 Ft/m2 +ÁFA
Felelős: polgáľmester

Haĺáridő: 2014. június 1l.

3.

|9. száma|attiingat|an esetében a bérleti díjat időszakosan ĺáľusítóősteľmelők
esetében 3.000,- Ft/hónap + ÁfďgépkocsĹbeálló, a piacon állandó jelleggel árusíto kereskedők
részére 5.000,- Ft/hónap + AfďgépkocsĹbeálló összegben źi|apitjameg, és
a) a Szerdahelyi u.

b)

az onkoľmányzat tulajdonźban źůlóüres te|kek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának fęltételeiről szóló 5912011.(XI. 07.) önkormányzati rende|et 13. $ (2)
bekezdése a|apjźn a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék megfizetését elengedi, és

c)

az onkormányzat fulajdonźban źů1rőiires telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérlet bérbeadásĺának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati rende|et 15. $ (4)
bekezdés a) pontja alapjrán eltekint az egyo|da|ű kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői
okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéretekintettel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. junius 11.

4. a hatźrozat 3. pontja a|apján fe|kéri a Józsefvátosi Közteriilet-felüryelet és Vrĺrosüzemeltetési
Szolgálatot a Szerdahelyi u. 19. szźtm a|atti ingatlan esetében a gépkocsĹbeállókra vonatkozó
bérleti szerződések megkötésére.
Felelős: Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és VáľosĹizemeltetési Szolgálat igazgatő
Haĺáńdő: a Mrleti szerződések megkötésének határideje 2014. június 30.

.Ą Vawoneazdálkodásí és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatálsa atapján z az ui Teleki téľi
Piacon ahatározatban fogtaltakľól a béľlők éľtesítésemegtöľtént, a bérleti szeľződések a dtintés
alapján kerülnek megktitésre.
A Józsefváľosi Kiizteľĺilet-felĺigye|et és VáľosüzemeltetésĺSzolgálat a batározat 4. pontja
alapján intézkedett a gépkocsi beátlókľa vonatkozó béľteti szeľződések megkłitéséľől.
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122t2014. (vI.11.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
1. a Budapest Főváľos onkormányzatźtva| 2001. ápri|is 17-én, a közterület-felĺigyeleti feladatok
źltadźs-áttvéte|érő|szóló megá||apodást közös megeryezéssel megszünteti és fe|hata|mązza a
polgármestert az e|óteľjesztés I. sz. mellékletétképező megállapođás megsztintetéséről szóló
megá

l

l

apod ás a|áír ásźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 11.
2. Megköti az e|őterjesnés 2. sz. mellékĺetétképezo a közterület-felügyeleti feladatok átadź's-źLtvéte|e
tźrgytl megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatátva| és felhatalmazza a polgáľmestert annak
a|áírásźra arÍa az esetre kiterjedően is, ha annak taľtalmától a felek az onkoľmányzat érdekeit nem
séĺőmódon eltéľnek.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. június l

1.

3. Felkéľi a Józsefrárosi Közterület-felügyelet és a VĺĺrostizemeltetésiSzolgéiat igazgatőjźt a

és jóváhagyás
költségvetési szerv szervezeti és miĺködési szabźńyzatának módosításának elkészítésére
céljából a Képviselő-testiilet elé terjesztésére,és ezze| egyidejűleg mutassa be az önként vźń|a|t
közfe|adate||źttźsźthozkapcsolódóköltségeket.

Felelős: Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és a Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: a Képviselő-testiilet soron következő rendes tilése

A Vawoneazdálkodási

és Üzemeltetési Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: a hatáľozat 1. pontja
szeľĺnta megál|apodás megszüntetéséľől szĺóló megállapodás a Felek ktizött a|áúráłsra keriilt. A
határozat i. pontja szeľinti megállapodás a Főváľosi onkoľmányzat, a Jĺózsefuáľosĺ
onkormányr'at és a Józsefváľosi Közteľület-felüryelet és VáľosĺizemelteÚési Szolgálat részéről
aláíľásľakeľült.

A Józsefváľosi

Ktizterület-felůievelet és Váľosĺizeme|tetési Szoleálat tájékoztatźłsaalapján: az
a szervezeti és míĺktidésiszabáiyz'at
aktuatizá|ásáľa vonatkozó előteľjesztést a Képviselő-testĺilet 2014. novembeľ havi ĺiléséľe
teľjeszti e|ő.

intézményfolyamatos feladatváltoz.ásaĺ miatt

ravaslat a köznevelésí intéanények műíködtetőifeladatainak
meghozatalóra

ellótósóval kapcsolatos diintések

123ĺ2014. (vI.11.)

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy
l. a) A 2013. évi bérleti díjakból befolyt 605 e Ft vállalkozási eredmény miĺködési általános tarÍa|ék'ra
he|yezet| összegébő| a köznevelési intézményeknek az előterjesztés mellékletébenrész|etezett
jogcímekľe és összegben trámogaĺást nyujt.
Feleĺős: polgáľmesteľ
Hatźridó: 20 14. június 1 1.
b) Az onkoľmányzatkiadźs 11107-01 cím mÍĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános
tartalék _ kötelező feladat _ elóirálnyzatźről 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím önként vállalt feladat - mĺĺködési ťlnanszírozźlsikiadáson belül az irátnyitőszervi támogatásként
folyósított üĺmogatás fizetési számlána utalása e|őtrźtnyzatára 360,0 e Ft-ot, a felhalmozási

ťlnanszirozźtsi kiadáson

belül az irźnyitőszervi trámogatásként folyósított tamogatás fizetési

szám|ár a utalása e|óir ány zatźra f

4

5,0 e

F

t-t.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatźtridő: 20 14. június 1 1.

c) A Józsefuárosi lntézménymííködtető Központ 7f103 cím _ önként vállalt feladat - működési
ťlnanszírozttsi bevételen belĹil az irényítôszervi tamogatĺásként folyósított Łímogatás fizetési
szám|źłn történő jóvźtirása e|őirźnyzatźú360,0 e Ft-tal, felhalmozasi finanszíľozásibevéte|en belül
az az irányítószervi tźmogatásként folyósított támogatás fizetési szÁm|źn történő jőváírása
e|óirźnyzatźú245'0 e Ft-tal és ezze| egyidejiileg a kiadás dologi _ önként vä||a|t feladat e|óirźnyzatźú360,0 e Ft-tal, beruhĺízísi- önként vállalt feladat _ e|őirányzatźú 245,0 e Ft-tal
megemeli az e|őterjesztés mellékletébenľészletezettek miatt.
Felelős: polgáľmester
Határidó: 20

14.

d) felkéľia

június l 1.

polgármesteľt, hogy

a

költségvetési rendelet következő

módosításánźi az a)-c)

bekezdésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosíLása

2. Felkéri a Jőzsęfvźrosi Intézménymiĺködtető Központ igazgatőjźtt az előterjesztés me|lékletében
r

észletezetĹ beszerzések lebonyo

|

ítĺásara.

Felelős: Józsefuárosi Intézményműködtető Központ igazgatőja
Határidő: 2014. június 30.

3.

176/2013 (V.08.).sz. képviselő-testiileti hatáĺozat4. b) pontját visszavonja, 5. pontját azaliźtbbiak'ra
módosítja.
a bérbeadásbő| szźrmazó bevételek fiiggvényébenévente, a pénzmaradvány felhasznźůásźxa|
egyidejiĺleg dönt arról, hogy az oktatási intézmények részérea béľletidĺiakból befo|yt nyereség

mekkora %o-źtadjaáú,
Felelős: polgiíľmester

Határidő: 2014. jrinius 11.

A Pénziiwi Üwosztálv

tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet l23l20|4. (w.11.) számú
határozatának 1. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetésmódosítása a Képviselő-testii|et
2014. év|augusztusi üléséľekészítendő köItségvetési rendeletben keľül átvezetésľe.

Humánszoleáltatási ÜwosztáIv tĺíjékoztatása alapján: a képviselő-testĺileti határozat
megkĺildésľekeľĺilta Józsefváľosĺ Intézményműktidtető Ktizpont (JIK)' valamint Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ VIII. kerĺilet Tankeľiĺtetigazgatójának 2014. júnÍus13.án. A

A

kiiznevelési ĺntézményekľészéľea beszeľzéseket a JIK lebonyolította.
ravaslat az alapíndnyok
124ĺ2014.

20 1 4. évi plźlyózati

tómogatósóra

(vl.l1.)

A Képviselő-testiilet úry dönt, hory

1.

a) a2OI4. évi egyhźzi pá|yévat keretében a Jézus Társasága Alapítványt (1085 Budapest, Mária
utca25) azLJránia Nemzeti Filmszínhrázban rendezendő l8. nemzetközi amatőr-filmszemle és
f otőpáúyáuatmegszerl]ezéseérdekében400.000,-Ft,-taltźmogatja.

Felelős

:

polgráľmester
41

Határidő: 2014. június 1 1.
b) az Önkormányzatkiadás 1l t07-01 cím miĺködési cél és álta|ános tartalékon belül az egyhźzak,
egyházi közösségek tźlmogatźsacéltartalék - önként vá||a|t feladat _ e|óirźnyzatáról 400.000 Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11 105 cím - önként vái|a|t feladat _ felhalmozási célúźúadottpénzeszköz

e|őirányzatára.
Felelős: po|gármester
Hatĺíridő: 2014. június l

2.

a)

a20I4. évi civil

éľdekébenaz a|álbbi

l.

pźůyźľ:at
keretében az a|átbbi Alapítványokat a következő
ös szegekke l tźtmo gatj a:

Pálvázó neve

Pá|yánat cé|ja

Vasas Miívészegyüttes

12 db női mellény és 12 db alsószoknya

Alapítvány

elkészíttetése.

1114 Budapest,

Fadľusz u. 2.
Vasas Központi Könyvtár

Bérhźlzszinhźlzi előadás szerv ezése,,T eát
Rom Családi Szinhźlz,' címmel.

Alapífuány

Mini keverő, mikrofon, mikrofonállvány,

1086 Budapest,

vetítővászon beszerzése.

Masdolna u.5-7.
Józsefuárosi Zeneiskola
A|apítvány
1082 Budapest, Nap u.33.
Jézus Társasága A|apítvány
1085 Budapest,

támogatási tisszeg FĹ.

ban

80.000

1085 Budapest,

Kőfarasőu.12.
Cilindeľ Szín|,Éaés Iskola
Alapítvány

cé|ok megvalósítasa

0

80.000

2 db hegedíĺvásáľlása.

80.000

Musica Sacra kórus hanghordozőjźnak

80.000

kiadása.

iNdáriatl.25.

Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,

Kőris u. 13.
Kapocs Ifi úsági onsegítő
Szolgálat Alapífuány
1146 Budapest,

Zichv Mihálv u. 14.

Geneľációs e|őadások szervezése a
kertiletben tallźůhatő iskolák és szociális
intézmények bevonásával. Terembér-lés,
eszközszźi|itás. ki advánv készítése.
Az a|apíN átnyt |átogatő fi atalok részére
i nformatika i hźiőzat b izosítása.
Informatikai eszközök beszerzése.

50.000

80.000

működési költsések.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. június l1.
b) az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beliil a civil
szervezetęk, a|apítvźnyok tĺámogatása cé|tarta|ék- önként vállalt feladat _ e|oirźnyzatźtről450.000
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célúátadott pénzeszköz

e|őirányzatźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. június 11.

3. felkériapolgáľmestertahatározat|.és2,pontjaszerintitámogatásiszerződéseka|źńrásfua.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. június 30.
4. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosítasáná| ahatźlrozatban
foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő a költségvetési rendelet következő módosítása
:

ł Humĺnszoleá|tatás

tájékoztatálsa alapján: az A|apíwátnyok értesítésea diintésről
megtiiľtént, a támogatási szeľződések aláíľásľakeľĺĺltek2014. augusztus 8-ig.

A PénzĺiwiÜevosztátv

tájékoztztálsa alapján: a Képviselő-testĺĺ|et12412014. (W.11.) számű
foglaltak esetében a ktiltségvetésmĺídosításaa Képviselő-testiĺlet
pontjában
határozatának 1.
készítendőköltségvetési ľendeletben keľĺilátvezetésľe.
20Í4. éviaugusztusi ĺiléséľe
Javas lat kii ltségvetésítűtcsoportos ítdsra

r27t20r4. (vl.l1.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a

JőzseÍvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ és
Gyeľmekek Átmeneti otthonon gondozottainak káptalanfiiredi tétboroztatásához l.000,0 e Ft
támogat.ást biztosít,

Felelős: polgármester, JSZSZGYK vezetoje
Határidő: 2014. június 1 1.

2.

a)az 1. pontban foglaltak miatt az önkormányzat kiadás 11303 cím - kötelező feladat.
ellátottak pénzbeli juttatĺása e|őirányzatźn beliil az önkoľmányzati segély átmeneti segélyek
_
e|őirányzatfuől 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 108-02 cím - önként vá|lalt feladat
ťlnansziroz,átsi működési kiadáson belül az irányítőszewi támogatásként folyósított üĺmogatás
kiutalása e|őir ény zatźra.

b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40103 cím - önként vállalt
feladat _ finanszírozĺsimíĺködésibevételen belül az lrányitószer,li támogatźtsként folyósított
támogatĺás Íizetési szźlm|án történő jőváirása és a kiadás dologi e|őirényzatát 1.000,0 e Ft-tal
céljelleggelmegemeliaze|létottaktátboroztatásacímén.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. június 1 1.

3.

felkéľi a polgáľmesteľt, hory a költségvetési rendelet következő módosításánái a2. pontban
fo

glaltakat

ve

gye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20 14. június 1 1.

a támogatás átcsoportosítása az
célra folyamatos.
tá.},oroztatálsĺ
fe|használása
Azintézmény
megtiirtént.
ĺntézményľészére

A

llumánszoleáltatási Ügvosztálv tńjékoztatása a|apján:

A

Pénziievi Ügvosztá|v táfiékoztatátsa alapján: a Képvĺselő.testület |2712014. (W.11.) számú
határozatának 2. pontjában fog|a|tak esetében a kiiltségvetésmódosítása a Képviselő-testület
2014. évlaugusztusi üléséľekészítendő kiiltségvetésĺľendeletben keľĺilátvezetésľe.
Iavas lat szolg ólatí lakós biztosítlźsóra
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128t2014. (W.11.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. szolgálati jelleggel, költségelvű bérleti díjjal bizosítja a

Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Altalános Iskola lektoľának a VIII., Bródy Sándor u. 15. fszt. 14. szźtm alatti önkormányzati
fulajdonban álló lakást. A lakás berendezésével kapcsolatos kö|tségekre 635,0 e Ft-ot biztosit a ||602
címen tervezett beruhazási e|őirźnvzat terhére.
Felelős: polgáľmester
Határidó: 2014. június l

1.

vźi|a|t feladat _ beruházási e|óirányzatán belül a
pedagógus szolgźiati lakás kialakítás előirányzatárő| 2.f01,4 e Ft-ot átcsoportosít felújítási_ önként

2. a) az onkormányzatkiadźs 11602 cím - önként

vállalt feladat - e|őirźnyzatra a pedagógus szolgálati lakás kialakítĺása címén,melyből a felújíüás
költsége I.948,2 eFt,megbizási szerződés alapján a Kisfalu Kft. bonyo|ítási díja 194,8 e Ft, miĺszaki
ellenőrzési dija 58,4 e Ft.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. június 1l.

b) az onkormányzat kiadás ||602 cím - önként vállalt feladat - beruhĺázási e|őirényzatán belül a
pedagógus szo|gáůati lakás kialakíľás előirányzatárő| 60,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi _ önként vállalt
feladat _ e|őirányzatźra pedagőgus szolgálati lakás berendezése címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 1 1.

3. a)felkériaKisfaluJózsefuárosiYagyongazdálkodóKft.iigyvezetőigazgatőjźúahatźtrozatl.pontja

szerinti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére.
Felel ő s : Kisfalu Józs efu áro s i Y agy ongazd álkodó Kft . iigyvez etó igazgatőja
}tatáridőz 2014. június 30.

b) felkéri a Kisfalu JózsefrárosiYagyongazdálkodó Kft. üg1ľezető igazgatőjźú ahatÁrozat2.a) pontja
szerinti megbízási szerződés elkészítéséreés felhatalmazza a polgármesteľt annak alźirásźna.
Fe l el ős : Ki sfalu Józsefu áros i Y agy ongazdálko dó Kft . ügyvez etó igazgatőja
Hatráľidő: 2014. június 11.

4. felkériapolgáľmestertahatźrozatI.pontjaszeľintiösszegbenaberendezésiĹárgyakbeszerzéséľe'
Felelős: polgármester
}Jatáridő: 20 14. június 3 0.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat az onkoľmźnyzat 2014. évi

költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása.

A

PénzĺievitigYosztátv táĘékoztatása alapján: a Képvise|&testület 128lf0|4. (W.11.) számrĺ
batározatálnak 2. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képvĺselő-testiilet
2014. évl- augusztusi üléséľekészítendő ktiltségvetési ľendeletben keľĺilátvezetésľe.

A Humánszolgáltatási Üwosztálv tájékoztatása alapján: a szolgálati lalĺĺsfelújítĺísaés biľtokba
adása megtiiľtént, a beľendezésĺüíľgyak beszerzésľe keľültek 2014. július 31-ig.

Javaslat az oVl-foci programhoz való csatlakozlźsra
1f9t2014. (W.11.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. az ovĹFoci Közhasznú Alapítvány gondoásában működő ovĹFoci, ovĹSport Program céljaival
egyetért és támogatja a Program 2015. évi megvalósulását a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovodában, Napsu!ár Napktizi otthonos ovodában, Pitypang Napközi Otthonos ovodában'
Napľaforgó Napktiii ottńonos óvodríban, omonnyibon az ovĹFoci Közhasmú Alapítvány a
2oL4/2oI5-ős TAo évben tĺĺrsasági adó kedvezményben részestil.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. június l1.

2.

ahatfuozat 1. pontja szeľinti Program megvalósításához önként vźi|a|t feladat keretében előzetes
kötelezettségvállalásként 11.400.000 Ft,- összegű ö'nrészt biztosít 2015 évre.
Felelős: polgáľmester
Haĺáridő: 2014. június 11.

3. felkéri a polgármestert, hogy

a

hatfuozatban fogla|takat
költségvetésének teľvezésénélvegye figaelembe.

az

önkoľmányzat 2015. évi

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. évi költségvetés teľvezése

4. felkéri a polgáľmestert, hogy sikeres

páůyźuatesetén, amennyiben

az ovi-Foci

Alapítvany a 2Ol4/2015-ös TAo évben üĺrsasági adó kedvezményben részesül,
megvalósíĺásához szükséges javaslatot teľjessze a Képviselő.testiilet elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mfucius

Közhasznú
Program

a

3 1.

129ĺ2014. (u.11.) szĺmú
nat'ĺ.o"at,ĺtan ľoglĺtaľ'taz iigyosztály a 2015. évĺkiiltségvetés tervezésénélÍigyelembe veszi.

A PénzĺigviÜgvosztálv

tájékoztatátsa alapján:

a Képvisel&testület

llumánszoleáltatási tigvosztá|v tájékońatása atapján: A képvĺselő-testĺileti határozat
.ugkiĺl.đéo"k""ĺitt p"ogľamban éľintettóvodák vezetőinek, és az ovĺ-FocĺÁ'lapítvány ľészéľe
'
a sziikséges dokumentumok benyújtásra keľültek2014. júnĺus13-án.

A

ravaslat bizottslźgi tag cserére
130ĺ20t4. (vI.11.)
a Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.zo14.június |2. napjźtő| a Humánszolgáltaaási Bizottság
KD].IP) Rostás Pétert (FIDESZ-KDNP) választja meg.

tagsátvá

Gábosi Csaba helyett (FIDESZ-

Felelős: polgármester

Hatĺáľidő: 20 14. junius

2. felkéri a

1

1.

jegyznt, hogy gondoskodjon

a

személyi változasok áťvezetésérola szĺikséges

nyi|vźntaĺtźtsokon.
Felelős: jegyző
Hataridő: 20 14. június 1 5.
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A Jegvzői Kabinet

szeruezé

ájékoztatása alapján: a személyi változások

áłtvezetése a s?ĺikségesnyi|vántaľtásokon megtiiľtént.

A

Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: a Kópvĺselő-testület 130120t4. (W.11.) száműl
határozatában fogla|taknak megfelelően az iigyosztály a bérĺigyinyilvántaľtásokon a vá|tozńst
áŕr,ezette.

ravaslat a Képviselő.testiilet és Szerveí Szervezeti és MíĺködésíSzabáIyzatdról szóIó 25/2013. (V27.)
rendelet, valamint a Polgdrmesteri HivaÍal Szemezeti és MííködésíSzabdlyzaĺónak módosítlźsdra
13U20r4. (W.11.)

A Képviselő-testi.ilet úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 3. sztmű mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát Módosító
okirato| valamint az e|oterjesztés 4. számú mellékletétképezó, módosításokkal egységes szerkezetbe
fog|alt Alapító okiratot 20l4. június l}-eihatźůyba lépésselelfogadja.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. június 11.

2.

a Polgármesteri Hivata| - az előterjesĺés 5. sámú mellékletét képező, egységes szerkezetbe
foglalt - Szeryezeti és Működési Szabá|yzatétt jővźhagyja azza|, hogy az Anyakönyvi Irodára
vonatkozó módosítások 2014. július 1-jétől lépnek hatá|yba.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 1 l.

3.

felkéri a polgármesteľt és a jegyzot Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és Miĺködé s i Szab á|y zatźnak a|äir źsátra.
Felelős: polgármeste r, jegzo
Határidő: 2014. június 12.

4. felkéri a polgármestert

és a jegyzot az |. pont a|apján elfogadott Alapító okiratot Móđosítóokirat

valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírźsźtta.
Felelős: polgáľmester, jegyzó

Hatráridő: 2014. június 12.

A Jewzői Kabinet tájékoztatźlsaalapján: A képviselő.tesÚületĺ határozat a|apján alapító okiľatot
módosító okĺľat, a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapító okiľat a|äíľásrakeľült és
nyilvántartás céljábót a Magyaľ Allamkĺncstár felé megkĺildésľekeľült. A Szervezeti és
Működési Szabáiyzat aláíľásľa keriilt.
Javaslat döntések meghozatalóra a Magdolna Negled Program III. megvalósí,tdsóval kapcsolatban
r37t2014. (Vr.2s.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

a) visszavonja a Képviselő-testület I87/20I3.N.22.) száműhatfuozat 5. pontját és helyette az
alábbi hatźrozatot hozza:
b) felkéri Kisfalu Kft-t, hory a Dankó utca |7. esetében 2014. június 5-tól, aLujzautca22.
esetében 20|4. jűnius 5-től, aL:ujza utca 30' esetében 2014. jtnius 5-től, a Magdolna utca12.
esetében 20|4. źryrilris 23-tő|, a Szerdahelyi utca 18. esetében 20|4. áąri|is 23-tő|, a Magdolna
a|ka|mazza a 16/2010.
utca 20. esetében a munkateriilet kivitelező részéretörténő źúađásáúől
(III.08.) önkormányzati ľendelet 47. s Q) bekezdése a|apjźn biztosított lakbércsökkentést a

komplex felújításimunkálatokkal érintett bérhäzak bérlői esetében az éptileteket érintő felújítási
munkák sikeres műszaki źúadás-átv éte|éig.

Felelős: Kisfalu Kft.

üg5rvezetó igazgatőja

Határidő: 20|4. jűnius 25.
2.

a) a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. (hrsz:35379) szźm alatti önkormźnyzati tulajdonban
lévő ĺires telek egy részéta Válto-sáv A|apítvźny(székhely: 1085 Budapest, Pál u. 2. IU10.,
kćpviscli: Mészáľos Mcľccdcs kuľatóľiumi clnök, adószím: l8108189-1-4?,nyi|víntartĺísi szĺím:
8682) részére a Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatźsa és rehabilitaciójď' projekt
keľetében ,,Magdo|na Klub a hátrĺányos he|yzstű nők szźtmźra''töľténő haszná|atźtbu
közösségi keľtészkedésszámźra a Magdolna Negyed Program III pľojekt befejezéséig 2015.

úją

május 30-ig.

b) az a) pont alapján felkéri a

Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálatot, a Dobozi utca 13. szźtm a|atti üres telek közösségi kertészkedés céljĺĺratöľténő
szükségesjavítísok elvégzése) legkésőbb 2014.
alkalmassá téte|ére(tereprendezés, kerítésépítés,
július 31-ig.
c) ahatfuozat b) pontja szerinti feladatľa bruttó 1 millió forint költségének fedezetét a2014. évi
költségvetésben a Magdolna Negyed Projekt I|604 kiadási e|ófuányzatán közterĹileti
beruhĺízásoknál felmerülő egyes elemek költségei e|oirźtnyzat terhére a Józsefuárosi Kĺjztertiletfeliigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat költségvetésében céljelleggel.
d) fentiek miatt az onkormányzatkiadás ||604 cím közterĹileti beľuházásoknál felmerĹilő egyes
elemek költségei dologi e|óirźnyzatről _ önként vállalt feladat - 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
ťlnanszirozźlsiműködési kiadráson belül az irányítőszervi tĺámogatásként folyósított támogatrĺs
kiutalása - önként váIlalt fe|adat - e|óirźtnyzatźra.
e) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és VĺĺrostizemeltetésiSzolgálat 80103 cím _ önként vállalt
feladat - bevételi miĺködési ťlĺanszirorÁsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított tźtmogatás fizetési szźm|án történő jóváínása előirányzatźlt és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi eloirźnyzatźú1.000,0 e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgáľmester

Határidő: 2014. június 25.
a
J.

a) kezdeményezi a KMoP-5.l.IĺB-I2-k-2012-0001 azonosító számű,

,,Budapest-Józsefuáros

Magdolna Negyed Program III.'' c'. projekt műszaki taľtalom bővítésétaz El / onkoľmányzati
tulajdonban lévő lakóépületeĘ azE2 /Társashĺázi tulajdonban lévő lakóépületek; valamint a K /
Közterület rehabilitació projektelem tekintetében a berubźlzátsi pľojektelemeken keletkezett
maradványösszeg' valamint a pľojekt általános 1orrta|ékának felhasználása céljából az alźlů'bi
tartalommal:

Bérhźzakfelújítása
tĺettó Ft

Fedezet

1:

Pľojekt általános tarta|ék

BI

r87 57r

Fedezet 2: onkormźnyzati tulajdonban |évő bérhźnak
felújítrásához kapcsolódó szakmai szolgáltatĺások
í939 054
visszaigényelhető áfa (míĺszakiellenőrzés, tervellenőľzés,
tervezői miĺvezetés)
Fedezet összesen a bérhápak felújíüísáhozkapcsolódóan

i8

126

i25
nettó

Bérháaak
Baueru.

ll

Javasolt új műszaki taľtalom

becsiilt
ldltség
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tetőfelújítĺís

r 000 000
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160 000

B

000 000

kiépítés,bélelés

3

10 160 000

3

000 000

t 080 000

I 000 000

12 700 000

10 000 000

t 080 000

r 000 000

t 715 000

ĺ 500 000

t 715 000

r s00 000

zs 400 000

)0 000 000

t11

38 000 000

jav

kéményfejźfiépités,tetőjérda
kiépítés,bélelés

Karácsonv S. 22.

utcai épületsárny
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villámvédelmi rendszeľ kiépítése ĺ 500
teľwel

lakáscsatolások,

000

szomszédsági z0 000
)00

hĺázmesteri lakások lakhatóvá tétele
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ĺ10 I44 534
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b) felkéri a Rév8 Zrt mb. cégvezetőjét a jelen hatźrozat 4.a pont szeľinti tartalomnak megfelelő
Támogatási Szerződés módosításĺához szükséges dokumentĺíció iisszeállítására.
c) az E2 Tfusasháai tulajdonban lévő lakóépületek felújítása alpľogľam műszaki tartalom
bővítése érdekében a Konzorciumi Egyiittműködési Megállapodást módosíd a.
d) fe|hatalma77a a Polgármesteľt Támogatási Szerződés módosÍtasa irĺánti kérelem benýjtásáľa a
Pro Regio Nkft. részéreés a Támogaüási Szerződés és a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás módosítrásának aláírásráľa.
e) a Támogatási szerződés módosítĺásának befogadását megelőzően a Kálvária tér Fűtőelemek
beszerzésére 600,0 e Ft összegben, a Teleki tér Szoborriasztóbeszerzésére 150,0 e Ft ö'sszegben a

l

bęszerzési eljárást megindítja, melynek fedezete a Tĺłmogaüási szerződés módosítĺásának
befogadásáiga11604 címen terlłezett önkoľmányzati saját fonásból a közterületi beruházásokná|
felmerülő egyes

el

emek kö ltségei e|óir źnyzata.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

4,

a) a Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Köztertileti alprogľam részekéntbevonni tervezett,
ftĺvárosi tulajdonban álló új elemek _ Baross utcai szerviz tft aLujza utca és Dobozi utca között,
illetve a Fiumei tlti szerviz út megújíĺásaa Teleki tér mellett _ tekintetében a szükséges
megállapodást Budapest Fővráros onkormány zatźlva| megköti.

b) felkéri a polgáľmestert a sziikséges megállapodás előkészítésére,és a Budapest Főváros
Önkormányzatának Közgyíĺlési elfogadó döntését követően annak a|áirásźra.

Felelős:

polgármester

Határidő: 2014. június 25.

5.

az MNP-III-PA/01 kódszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címme| kiíľtminĹp.ojekt

pźůyźľ;ati

felhívás tźtrgyźhana
o Budapęst VIII. kerĺilet, Dankó utca 38. Tźtrsashźa
o Józsefuárosi Közösségi HĺázakNonpľofit Kft.
o Budapest VIII. kerület, Lujza utca 26. T áľsashźz

o

Budapest VIII. kerület,INĺźtýás tér 3. Társashaz

o Társak

a

Teleki téľéľtEgyestilet

által benyuj tott

pá|y áuatok érvényesek.

Felelős: polgármester

}Jatárido: 20 14. június 25.
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az MNP-III-PA/01 kódszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt minĹprojekt

6.

pźúyázati

elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25'

az MNP-Iil_PAĺ1Z kődszámmal, ooBĹĺnmegelőzési akciók'' címmel kiírt minĹprojekt pá|yźuati
felhívás tźlrgyában a
o Hoľizont Szociális Alapíwany
o Józsefuárosi Szabadidős Egyesület
o Budapest VIII. keľtilet, Máýás tér 4.Tźrsashźn
által benýjtott pá|yźuatok érvényesek.

7.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. június 25.

az MNP-II|PN\Z kődszźtmmal, ,,Bűnmegelőzési akciók'' címmel kiíľtminĹprojekt páIyźuati

8.

eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

az MNP-III PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó, egyéb lakossági progľamok'' címmel kiíľt
min i -proj ekt p áiy áuati fe lhívás tźrgy álb an a
o Budapesti Műszaki Eryetem ÉpítészmérnökiKaľa
o Horizont Szociális Alapíwány

9.

o Autómentes nap a kesztyÍĺgyárban
o Józsefuárosi Szabadidős Eryesület
o Kapocs Ifiúsági Önsegíto Szolgálat Alapítvány
o Kunt Ernő KépíróMtĺhely Egyesĺilet

álta| benýj t ott pźiy ánatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

I0. az MNP-III_PA/03 kódsámmal,

,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok'' címmel kiírt
minĹpľojekt pá|yánati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

t

l.

ahatározat 5.,7.,9., pontja a|apjźntámogatási szerződést köt a
a.) Budapest VIII. kerület, Dankó utca 38. Társashźuzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 36.,

adőszám: 2889|781-I-4I), mely a|apjźn a

',Kerékpár

tźlro|ő kialakítĺásď' minĹprojekt

megvalósítá sźra 7 7 5 .| 7 0 Ft vissza nem térítendő tĺámogatásban részesül.

b.) Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,
cégjegyzékszźm:01-09-94262f, adószźtm.. 22766|17-2-42), me|y a|apjźln ,,En kis kertet
kerteltem'' köaisségi használatu zöldterület |étrehozása és működtetése a Kesz$lgyár
Közösségi Ház Női csoportjĺának közremiĺködésével minĹprojekt megvalósításźtra 252.819 Ft
vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

(szék,hely: 1086 Budapest, Lujzau.26.
adőszám: 28894928-1-42), mely a|apján a Jő közösség- jó közérzeť, minĹprojekt
megvalósítĺására 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatĺásban részesti|.
d.) Budapest VIII. kerület, Mátyás téľ3. Társasházza| (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér.3.,
adőszétm:286259|5-I-42), me|y a|apjźn a ,,Rigó udvar'' minĹprojekt megvalósításfua30f .399
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

c.) Budapest VItr. kerület, Lujzaltca 26. Táĺsasházza|
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térértEgyesiilettel (székhely: 1086 Budapest, Telekí téÍ24. 1. 10.,
nyilvántartási szám: 15236, adószám: ĺ8515592-2-41)' mely a|apján a,,Teleki tér és Magdolna

e') Társak

a Teleki

neryed lakosságának egymásľa ta|á|ásának beindíĺásď' minĹprojekt megvalósítasára2.995.314
Ft vissza nem térítendő támogatĺásban részesiil.
f.) Horizont Szociális Alapítvránnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7., nyi|vźntaftási
szam: 1090, adószám:18006159-1-43), mely alapján a,,Közösen a közösségért'' minĹprojekt
megvalósítá sár a | .7 23 .27 9 F t vissza nem térítendő támogatásban részesül.
g.) Józsefuárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szíĺzu. 5-7. IIÍ'. 23.'
adósám: 18181342-1-42), me|y a|apjźn a ,,Tanodakóstolgató'' minĹprojekt megvalósítására
1.47|.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
h.) Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4.Tźlrsasházza| (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér.4.,
adószám: 28538831-1 -42), melly a|apján a ,'Bűnmegelőzés és közbiĺonság fokozása a Mátyás
tér 4. szźm alaď'mini-projekt megvalósítasára783.493 Ft vissza nem téľítendőtámogatísban

i.)

j.)
k.)

l.)

részesül.

Budapesti Míiszaki Eryetem ÉpítészmérnökiKarával (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem
rakpart 3., ađőszźlm:ĺ5308799-2-43), me|y a|apjźtn a ,,Mikromagdolna Közösségi Tervezo
Miĺhelý'minĹprojekt megvalósításźra298.597 Ft vissza nem téľítendőtámogatĺásban részesül.
Horizont Szociális Alapítvĺánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz.7., nyilvántartási
szám: 1090, adőszźtm: l8006159-1-43), mely a|apján a ,,Kalandra fel, vár a kölyök pagony!''
minĹprojekt megvalósítlísára 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesiil.
Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ15.,
cégjegyzékszátm: 0|-09-942622, adőszám 22766117-2-42), mely alapján ,,Autómentes nap a
keszýíĺgyáľbanmini-projekt megvalósításara 295.440 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

Szíĺzu. 5-7. III. 23.,
adőszźtm 1818|342-|-42), mely alapjĺán a ,,Máýás mesék'' Szabadidős rendezvények
gyermekeknek és szüleiknek'' minĹprojekt megvalósítására 288.000 Ft vissza nem térítendő

Józsefurárosi Szabadidős EgyesĹilettel (székhely: 1086 Budapest,

trámogatásban részesiil.

m.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gźiat Alapíwánnyal (székhely: ||46 Budapest' Zichy M. u. 14.,
nyilvántartási szám: IL39, adőszźm: |965|989.I-4f), mely alapján a,,Iskolakezdés játékosan''
mini-projekt megvalósításźraf98.2I3 Ft vissza nem téľítendőtámogatásban ľészesül.

n.) Kunt Eľnő KépíľóMűhely Egyesiilettel (székhely:3526 Miskolc Katowice u.47.4/4.,
nyilvántartási szátm: 63625, adószźtm 18444151-1-05), mely alapján a ,,Iskolakezdés
játékosan'' minĹprojekt megvalósítĺására 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. jtnius 25.

foglaltak miatt az onkormĺłnyzatkiadźs l1604 cím _ önként vállalt feladat
Program Alap dologi _ előlrźnyzatárő| |3.084,0 e Ft-ot átcsoportosít uryan ezen cim _ önként
vállalt feladat - míĺktidésicé|űtźmogatások államhríĺartáson kívü|re e|őirátnyzatra.

o) úa)-n) pontokban

Felelős: polgármester
}latźtridő 20 1 4. június 25.

|2.

ahatfuozat l

1. pontja alapján

felkéri a polgáľmestert atźtmogatźsi szerződések aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. július 3 1.

|3,

felkéń a Polgármestert, hogy amennyiben a kcizremíĺködő szervezet aTámogatátsi szerződést
befogadja, az annakmegfelelő költségvetés módosítása érdekébenkészítsen előterjesaést.

Felelős: polgáľmester
Határidő: atźmogatási szeľződés befogadását követő következő képviselő-testĺileti ĺilés
5t

|4.

felkéľia polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron kcivetkező módosításánál a
hatźtr ozatban fogl

altakat vegye

fi

Felelős: polgármester
Haĺáridő: legkésőbb 2014. december

gyelembe.

3l.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: Az éľintett MI\P[ pľogľamban ľésztvevő béľhĺŁakbana
la|ĺbóľcsökkcntós ullĺnlmnzĺĺsnfolynmatban vłn. A Váltó.Sáv AlapÍtvánnyal a megbízási

MI\Pil

pľogľam műszaki tartalom bővítéséreiľányulĺó támogatási
szerződés módosítása iránti kérelem benyújtása a közľeműktidő szervezette| való egyeztetése
folyamatos. A Programalap keľetében a nyeľtes szersĺezettekkel a támogatási szerződés
megkötése megkezdődiitt.

szeľződés aláíľása keľiilt. Az

A Váľosfeilesztési és Főépítészitiwosztálv tájékoztatátsa alapján: a képviselő-testĺileti határozat
3.e) pontja alapján a kiizbeszeľzési éľtékhaútrte| nem éľő beszeľzési eljárások lefolytatásra
keľültek, a Felek ľészéľőla szerződések aláírása megttĺľtént.

A

Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képvĺselő.testület 13712014. (vI.25.) számú
határozatában foglaltak esetében a köttségvetés mĺódosítńsa a Képvĺselő-testĺilet 2014. évi
augusztusi ĺiléséľekészítendő kiiltségvetési ľendeletben keľül átvezetésľe.

A

Polgármesteľi Kabinet tárjékoztatálsa alapján: a Pľogľamalap szerint nyeľtes szervezetek
értesítésemegttiľtént,a támogatási szerződések aláíľása megkezdődöłĺt, tervezetten f0|4.
augusztus 31. napjáig befejeződik
Javaslat döntések meghozatalóra azAuróra utcai rendelőintezetfelújítlźsóval (I(MOP-4.3.2/A-132 0 I 3-000 l) kapcsolatban
138ĺ20|4. (vI.25.)

A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy

1. elfogadją hogy a

KMOP-4.3.2/A-|3-2013-0001 azonosító szźtmű projekt megvalósítrási

időszakának (teľvezett) kezdő időpontja: 2014. év l0. hó 01-re, a projekt fizlkai megvalósításĺának
tewezett napja:2015. október 31-re, a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. októbeľ 31-re
v á|tozik és kezdemény ezi a T ttmo gatźls i S zerződés módo s ítĺását.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l4. június 25.

2. felkéri a

polgáľmesteľt a Támogatási Szerződés módosítrási kérelem dokumentációjának

elkészítésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 20|4. jtnius f7.

3. a|latźrozat 1. pontja a|apjźnfę|hata|ma"za a polgármestert a Támogaüási Szerződés módosíĺására
irányuló kéľelem a|áirásźraés a Pro Regio Közép-Magyarcrszátgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. felé történő benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. jűnius

A
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.

Polgáľmesteľi Kabĺnet tájékoztatálsa alapján: a kłizľemíĺkiidőszervezet Íe|éa támogatási
Pľo Regio Kiizépszeľződés módosítása Íľánti kéľelem benyújtásra keľĺil,melyet
^
Magyaľoľszági Regionátis Fejlesztési és Szolgáůtató Nonpľofit Közhasznú Kft. befogadott.

Javaslat kerüIeti zöldfelíitetfenntartósi és környezetvédelmi koncepcíó elfogadósdra
14st2014. (Vr.2s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja

a Józsefuárosi Onkormźtnyzat zöldfelület

fenntaľĺási és

környezetvédelmi koncepciój át.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. június 25.
és Üzemeltetési Üwosztálv táf'ékoztatźlsa alapján: az iigyosztály ľészéľő|
további intézkedést ezen diintés nem igényel.

A Vawoneazdálkodási

Javaslat botlaÍókő elhelyezésére a Lujza

u

6.

sz előttijórdóban

147ĺ20t4. (W.25.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
támogatja Mendelovits Herman em|ékére botlatókő elhelyezését aLujza utca 6. sz. a|attiház e|őtti

jźrdźn.

Felelős: polgáľmester
Hatíridő: 2014. június 25.

A
táfi

Váľosfeilesztési és FőépítésziÜeYosztálv tájékoztatása alapján: az iigyfél a dtintésľől a
ékoztatálstmegkapta,abotlatóktivetelhelyezték

A

Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatálsa a|apján: a Képvise|ő.testĺilet 147ĺ2014. (vI.25.) számú
határozatában foglaltak az iigyosztáiy részéľőlkĺilłinintézkedéstnem igényelnek
ravaslat a ,,Nyóri diókmunka elősegítése 2014.,, elnevezésűímunkaerĘiaci programban való
részvételtdmogatásóm és a foglalkoztatds feltételeinek biztosítlźsdra

149t20r4. (W.2s.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

'Nyari diákmunka elősegítése fo1r4." elnevezésű munkaerő-piaci programban való részvéte|re
irányuló kérelmek benyujtását támogatja" ennek éľdekében:

a)

felkéri a jegyzőt, mint foglalkoztatőt a kérelem benýjüísára a ''Nyári diákmunka elősegítése
2o|4." program keretében nýjtott béľköltség tĺámogatás elnyeréséhez, a munkaiigyi központtal a

b)

a foglalkoztatźsi szerzndések megkötéséľe,
felkéľia Józsefuĺĺrosi Szociális Szolrgźůtatő és Gyeľmekjóléti Szolgálat, a Józsefuáľosi Közteriiletfelügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi Intézményműködtetési Központ
intézményvezetőjét,mint foglalkoztatőt a kérelem benyujtásara a ''Nyári diákmunka elősegítése
20|4! program keretében nyujtott bérköltség tĺámogatás elnyeréséhez, a munkatigyi központtal a
hatósági és a munkavállalókkal a fog|a|koztatási szerzadések megkötésére.

hatósági és a munkavállalókkal

Felelős: polgármeste r, jegĺzo, költségvetési szervek intézményvezetói
Haĺáridő: 20l4. június 25.

2.

az 1. pontban foglaltak biĺosítĺásaérdekében az onkormźnyzat engedélyezi a

progľamban
résztvevő költségvetési szeľveknek, hogy az éves költségvetési e|olrźnyz'atuk terhére e|ő|egezze
meg a nyári diákmunka költségeitapźúyáz:ati pénzeszköz jóváiĺásáig.

Felęlős: polgáľmesteľ
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Határidő: 2014. június 25.

3.

a) az onkormányzatvźů|a|jaa szociális hozzź$źru|ásiadó Íinanszirozásźtt.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás l 1 107-01 cím működési cél és általános
tarta|ék kiitelező feladat e|őirźnyzatźról 155,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11108-02 cím
működési flnanszírozási kiadáson belül az irányítószeľvi trámogatásként
önként vállalt feladat

-

-

folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatéra.
c) a Polgáľmesteľi Hivatal |2202 cím _ önként vá|lalt feladat

- míĺködési ťlnanszírozÁsi bevételen
fizetési szźtm|án történő jőváirźsa
támogatás
folyósitott
tĺámogatásként
belül az irźnyitószervi
járulékok
hozzájáru|ási adó e|őirányzatźi
és
szociális
e|oirźnyzatźúés a kiadas munkaadót terhelő
155,1 e Ft-tal megemeli.
d) felkéri a Polgármestert' hogy költségvetésró| sző|ć: ľendelet következő módosításánál a 3. pont
b)-c) pontj ában fo glaltakat ve gye ťrgye lembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20 1 4. j únius f5

.;

d) pont esetében legkésőbb 201 4. december

3

1.

A Jeevzői Kabĺnet SzemélvügYĺ lľoda tájékoztatása alapján: a képviselő-testĺileti határozat |.

pontja alapján a ,,Nyáľi dĺákmunka elősegítése 2014.,, elnevezésĺi munkaeľő-piaci pľogľamban
való ľészvételľeĺľányuló kérelmek előkészítéseés benyr'ijĹása a Polgáľmesteľi Hivatal ľészéľől
2014. júnĺus27. napjáln megtöľtént, a hatósági srnrződések a|áíľásáľa 2014. július 14. napjával
keľůiltsoro íry a foglalkoztatás20l4.július 15-ével megkezdődiitt.

A Pénzüwi ÜwosztálY

tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testĺilet 149I20t4. (W.25.) számr'i
határozatńnak 2. pontjában foglattak esetében a ktiltségvetés mĺódosítása a Képvĺselő-testĺĺ|eÚ
2014. évi augusztusi üléséľekészítendőktiltségvetési ľendeletben keľül átvezetésľe.
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2011-2014. év átmenetileg szabad pénzeszkoz |ekötése

Lekötés
éńéknania

Lekötés |ejárata

1 hét

2011.01.04

2011.01.11

500 000 000

2 hét

2011.01.04

2011.01.18

500 000 000

3 hét

2011.01.06

2011.01.27

1 hét

2011.01.11

201

futamidő

Bank
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
MKB
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
MKB
MKB

Osszeg

.18

500 000 000
500 000 000

2 hót

201

.01 .18

2011.02,01

500 000 00c

2 hét

2011.01.27

2011.02.10

2 hét

2011.02.01

2011.02.15

500 000 00c
300 000 000

2 hét

2011.02.10

2011.02.24

2 hét

2011.02.15

2011.03.01

1 hét

2011.03.01

2011.03.08

1 hét

2011.03.08

2011.03.16

6 nap

2011.03.24

2011.03.30

2 hét

2011.03.24

2011.04.07

3 hét

2011.03.24

2011.04.14

2 hét

2011.04.07

2011.04.21

300 000 000
300 000 000

2hét

2011.04.13

2011.04.27

500 000 000

'|

2011.04.13

20'1

.05.13

3 hét

2011.04.13

2011.05.04

500 000 000
500 000 000

2hét

2011.04.14

2011.04.28

3 hét

2011.04.27

2011.05.18

300 000 000
500 000 000

3 hét

2011.05.04

2011.05.25

500 000 000

3 hét

20'11.05.06

2011.05.27

Volksbank

3 hét

2011.05.13

20'ĺ1.06.03

200 000 000
500 000 000

Volksbank

3 hét

2011.05.18

201 1.06.08

MKB
MKB
MKB
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

1 hét

2011.05.25

2011.06.0'1

500 000 000
150 000 000

3 hét

2011.05.25

2011.06.15

s00 000 000

2 hét

2011.05.27

2011.06.10

200 000 000

1 hét

2011.06.09

2011.06.16

2hét

2011.06.15

2011.06.29

500 000 000
500 000 000

1 hét

2011.06.16

2011.06.23

3 hét

2011.06.21

2011.07 .12

2hét

2011.06.23

2011.07 .07

hét

2011.06.29

2011.07.06

500 000 000
200 000 000

2 hét

2011.07.05

2011.07.19

300 000 000

3 hét

2011.07.06

2011.07.27

ýoIksbank

26 nap

2011.07.06

2011..08.0'1

500 000 000
500 000 000

ýoIksbank

3 hét

2011.07.12

2011.08.02

MKB

1 hét

2011.07.19

2011.07.26

500 000 000
300 000 000

ýoIksbank

4 hét

2011.07.26

2011.08.23

300 000 000

ýoIksbank

4 hét

2011.07.27

2011.08.24

ýoIksbank

4 hét

2011.08.02

2011.08.30

300 000 000
500 000 000

0tB

3 hét

2011.08.23

2011.09.13

300 000 000

Volksbank

2 hét

2011.08.24

2011.09.07

Volksbank

3 hét

201 1.08.30

2011.09.20

300 000 000
300 000 000

ýolksbank
Volksbank

t hinap

2011.09.01

2011.10.02

200 000 000

2 hét

2011.09.16

2011.09.30

350 000 000

hónap

,ĺ

1

1

1

.01

500 000 000
300 000 000
300 000 000
300 000 000
300 000 000
300 000 000

500 000 000
150 000 000

2 hét

2011.09.23

2011.10.07

ýoIksbank

2 hét

2011.09.28

2011.10.12

500 000 000
300 000 00c

Volksbank

3 hét

2011.10.05

2011.10.26

350 000 000

MKB
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

2 hét
22 nap
4 hét

2011.10.04

2011.10.18

2011.10.11

2011.11.02

300 000 000
500 000 000

2011.10.11

2011.11.08

5 hét

2011.10.11

2011.11.15

500 000 000
500 000 000

6 hét

2011.10.11

2011.11.22

500 000 000

1 hét

2011.10.18

2011.11.25

3 hét

2011.11.21

2011.11.11

300 000 000
400 000 000

3 hét

2011.10.26

2011.11.16

3 hét

2011.11.08

2011.11.29

350 000 000
500 000 000

1 hét

2011.11-03

2011.11.10

250 000 000

3 hét

2011.11.03

2011.11.24

ctB

3 hét

2011.11.15

2011.12.06

500 000 000
500 000 000

Volksbank
Volksbank
Volksbank

2 hét

2011.11.18

2011.12.02

3 hét

2011.11.22

2011.12.13

2hét

2011.11.24

2011.12.08

ctB
ctB

17 nap

2011.12.02

2011.12.19

500 000 000
500 000 000

2 hét

2011.12.02

2011.12.16

250 000 000

Volksbank

16 nap

2011.12.06

2011.12.22

ctB

2 hét

2011.12.08

2011j222

500 000 000
500 000 000

Volksbank
Volksbank

3 hét

2011.12.13

2012.01.03

3 hét

2011.12.16

2012.01.06

500 000 000
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 00c

ýoIksbank

19 nap

2011.12.22

2012.01.10

ýolksbank

2 hét

2012.01.03

2012.01.17

500 000 00c
500 000 00c
250 000 00c

Volksbank

250 000 000
500 000 000

Volksbank

18 nap

2012.01.06

2012.01.24

Volksbank

25 nap
4 hét
4 hét
4 hét
4 hét

2012.01.06

2012.01.31

250 000 00c

2012.01.10

2012.02.07

350 000 00c

2012.01.10

2012.02.07

500 000 00c

2012.01.17

2012.02.14

2012.01.17

2012.02.14

500 000 000
500 000 000

3 hét

2012.01.31

2012.02.21

3 hét

2012.02.07

2012.02.28

4 hét
4 hét

2012.02.07

2012.03.06

2012.02.14

2012.03.13

250 000 000
500 000 000

5 hét

2012.02.14

2012.03.20

350 000 000

8 hét

2012.02.10

2012.04.06

150 000 000

5 hét

2012.02.21

2012.03.27

250 000 000

5 hét

20'12.03.06

2012.04.11

250 000 000

5 hét

2012.03.13

2012.04.17

í50 000 000

36 nap

2012.03.20

2012.04.25

500 000 000

37 nap

2012.03.27

2012.05.03

43 nap

2012.03.27

2012.05.09

300 000 000
300 000 000

5 hét

2012.04.11

2012.05.16

400 000 000

6 hét

2012.04.11

2012.05.23

7 hét

2012.04.11

2012.05.30

500 000 000
500 000 000

7 hét

2012.04.17

2012.06.06

400 000 000

Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

250 000 000
500 000 000

2012.04.25

2012.06.13

300 000 000

6 hét

2012.05.09

2012.06.20

300 000 000

Volksbank

6 hét

2012.05.16

2012.06.27

500 000 000

Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

6 hét

2012.05.23

2012.07.04

500 000 000

6 hét

2012.05.30

2012.07.11

500 000 000

6 hét

2012.06.06

2012.07.18

300 000 000

6 hét

2012.06.13

2012.07.25

300 000 000

6 hét

2012.06.20

2012.08.01

400 000 000

7 hét

2012.07.04

2012.08.22

500 000 000

7 hét

2012.07.11

2012.08.29

500 000 000

7 hét

2012.07.18

2012.09.05

300 000 000

6 hét

2012.08.01

2012.09.12

250 000 000

2012.08.22

2012.09.18

400 000 000

2012.08.22

2012.09.19

200 000 000

2012.08.29

2012.09.26

200 000 000

4 hét

2012.09.05

2012.10.03

300 000 000

4 hét

2012.09.12

2012.10.10

250 000 000

4 hét

2012.09.19

2012.10.17

500 000 000

5 hét

2012.09.20

2012.10.25

400 000 000

5 hét

2012.09.26

2012.10.31

400 000 000

3 hét

2012.10.10

2012.10.31

300 000 000

27 nap

2012.10.11

2012.11.07

300 000 000

34 nap

2012.10.11

2012.11.14

500 000 000

41 nap

2012.10.11

2012.11.21

500 000 000

6 hét

2012.10.17

2012.11.28

400 000 000

41 nap
42 nap

2012.10.25

2012,12.05

400 000 000

2012j0.31

2012.12.12

400 000 000

6 hét

2012.11.07

2012.12.19

200 000 000

ýoIksbank

7 hét

ýoIksbank

MKB
MKB
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Voĺksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

27 nap
4 hét
4 hét

50 nap

2012.11.14

2013.01.03

500 000 000

7 hét

2012j1.21

2013'0'ĺ.09

7 hét

2012-11.28

2013.01 .16

500 000 000
400 000 000

7 hét

2012.12.05

2013.01.23

200 000 000

26 nap

2013.01.04

2013.0,ĺ .30

500 000 000

33 nap

2013.01.04

2013.02.06

500 000 000
200 000 000
500 000 000

5 hét

2013.01.09

2013.02.13

6 hét

2013.01.09

2013.02.20

7 hét

2013.01.09

2013.02.27

500 000 000

7 hét

2013.01.16

2013.03.06

400 000 000

7 hét

2013.01.23

2013.03.13

200 000 000

7 hét

2013.0'1.30

2013.03.20

200 000 000

7 hét

2013.02.06

2013.03.27

500 000 000

7 hét

2013.02.13

2013.04.03

200 000 000

7 hét

2013.02-20

2013.04.10

400 000 000

3 hét

2013.03.06

2013.04-17

400 000 000

6 hét

2013.03.13

2013.04.24

300 000 000

2013.03.21

20í 3.04.30

500 000 000

2013.03.21

20'13.05.08

500 000 000

2013.04.03

20,ĺ3.05..ĺ5

300 000 000

2013.04.10

2013.05.22

200 000 000

2013.04.11

2013.05.29

400 000 000

40 nap
48 nap
6 hét
6 hét
48 nap

Volksbank
Volksbank
Volksbank
ýolksbank

55 nap

2013.04.11

2013.06.05

400 000 000

52 nap

2013.04.11

2013.06.12

33 nap

2013.04.17

2013.06.19

400 000 000
400 000 000

9 hét

2013.04.24

2013.06.26

300 000 000
300 000 000

ýoIksbank

64 nap

20'13.04.30

2013.07.03

Volksbank

9 hét

2013.05.08

2013.07.10

400 000 000

Volksbank

9 hét

2013.05..í5

2013.07.17

Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank
Volksbank

9 hét

2013.05.22

2013.07.24

200 000 000
200 000 000

9 hét

2013.05.29

2013.07.31

400 000 000

8 hét

2013.06.05

2013.07.31

71 nap

2013.06.12

2013.08.22

400 000 000
500 000 000

10 hét

2013.06.19

2013.08.28

10 hét

2013.06.26

2013.09.04

10 hét

2013.07.03

2013.09.11

10 hét

2013.07.10

20'ĺ3.09.18

300 000 000
300 000 000

í0 hét

2013.07.17

2013.09.25

200 000 000

9 hét

2013.07.31

300 000 000

10 hét

2013.07.31

2013.10.02
2013.1 0.09

47 nap

2013.08.30

2013.10.16

34 nap

2013.09.18

2013.10.22

400 000 000
400 000 000

42 nap

2013.09.18

20'13.10.30

48 nap
6 hét
6 hét
47 nap

2013.09.19

2013.11.06

400 000 000
400 000 000

2013.10.02

2013.11.13

300 000 000

2013.10.09

2013.11.20

300 000 000

2013.10.11

2013.11.27

300 000 000

Volksbank

54 nap

2013.10.11

2013.12.04

300 000 000

Volksbank

6'1 nap

2013.10.11

2013.12.11

300 000 000

Volksbank

68 nap

2013.10.11

2013.12.18

300 000 000

68 nap

2013.10.11

2013.12.18

300 000 000

57 nap

2013.10.22

2013.12.18

400 000 000

70 nap

2013.10.30

2014.01.08

300 000 000

70 nap

2013.11.06

2014.01.15

400 000 000

70 nap

2013.11.13

2014.01.22

70 nap

2013j1.20

2014.01.29

300 000 000
300 000 000

70 nap

2013.11.27

2014.02.05

300 000 000

35 nap

2013.12.04

2014.01.08

150 000 000

300 000 000
150 000 000

Volksbank
Volksbank
Volksbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank

200 000 000
200 000 000

300 000 000

35 nap

2013.12.11

2014.01.15

21 nap

2013.12.18

2014.01.08

35 nap

2013.12.18

2014.01.22

300 000 000
400 000 000

22 nap
28 nap

2013.01.07

2014.01.29

20'ĺ3'01.08

2014.02.05

300 000 000

35 nap

2013.0'1.08

2014.02.12

35 nap

2013.01.08

2014.02.12

í50 000 000
í50 000 000

35 nap

2014.01.15

2014.02.19

400 000 000

28 nap

2014.01.15

2014.02.12

35 nap

2014.01.22

2014.02.26

300 000 000
400 000 000

42nap

2014.01-22

2014.03.05

200 000 000

2014.01.29

2014.03.12

400 000 000

2014.02.05

2014.03.05

200 000 000

2014.02.05

2014.03.19

300 000 000

42 nap
28 nap
42 nap

Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank
Sberbank

49 nap
49 nap

2014.02.05

2014.03.26

300 000 000

2014.02.12

2014.04.02

300 000 000

56 nap
49 nap

2014.02.19

2014.04.16

250 000 000

2014.02.19

2014.04.09

400 000 000

28
42
49
49
49

nap

2014.02.26

2014.03.26

200 000 000

nap

2014.03.05

2014.04.16

nap

20í4.03.05

2014.04.23

200 000 000
200 000 000

nap

2014.03.12

2014.04.30

300 000 000

nap

2014.03.19

2014.05.07

300 000 000

35 nap

2014.03.19

2014.04.23

200 000 000

35 nap

2014.03.26

2014.04.30

150 000 000

56 nap

2014.03.26

2014.05.21

200 000 000

49 nap

2014.03.26

2014.05.14

49 nap

2014.04.09

2014.05.28

300 000 000
250 000 000

26 nap

2014.04.11

2014.05.07

54 nap
61 nap

2014.04.11

2014.06.04

200 000 000
400 000 000

2014.04.11

2014.06.11

400 000 000

68 nap

2014.04.11

2014.06.18

400 000 000

42 nap

2014.04.16

2014.05.28

250 000 000

56 nap

2014.04.23

2014.06.18

63 nap

2014.04.23

2014.06.25

200 000 000
200 000 000

56 nap
56 nap

2014.04.30

2014.06.25

300 000 000

2014.04.30

2014.06.25

150 000 000

70 nap

2014.05.07

2014.07.16

300 000 00c

53 nap

2014.05.14

2014.07.16

300 000 00c

70 nap

2014.05.21

2014.07.30

200 000 00c

33 nap

2014.05.21

2014.07.23

300 000 00c

33 nap

2014.05.28

2014.07.30

250 000 00c

56 nap

2014.05.28

2014.07.23

150 000 00c

33 nap

2014.06.04

2014.08.06

300 000 00c

33 nap

2014.06.11

2014.08.13

300 000 00c
200 000 00c

49 nap

2014.06.18

2014.08.06

70 nap

2014.06.18

2014.08.27

400 000 00c

49 nap

2014.06.25

2014.08.13

200 000 00c

53 nap

2014.06.25

2014.08.27

150 000 00c

34 nap

2014.07.16

2014.08.19

14 nap

2014.07.16

2014.07.30

300 000 00c
300 000 00c

49 nap

2014.07.23

2014.09.10

'150 000 00c

42 nap

2014.07.23

20,í4.09.03

300 000 00c

35 nap

2014.07.30

2014.09.03

100 000 00c

42nap

2014.07.30

2014.09.10

300 000 00c

49 nap

2014.07.30

2014.09.17

250 000 00c

42 nap

2014.08.06

2014.09.17

200 000 00c

49 nap

20'ĺ4.08.06

2014.09.24

300 000 00c

|ekötve osszesen 2014 07.30 Sberbank (vo|t Volksbank)
á||ami hozzĄá ru áso k fo |yószá m |a S berba n k (vo Volksbank)
|

I

hivatal fo|yószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Volksbank)

kö|tségvetési szám|a egyenlege 2014.02.18 Sberbank (vo|t Volksbe

Bankonként összesen

3 450 000 000

320 533 670
13 364 055

19í 619 019

Bank
KH Bank
Raiffeisen
Sberbank
(volt

Volksbank)
MKB
3tB

futamidő

Lekötés
értéknaoia

Lekötés lejárata

Osszeg
0
0

72 000 000 000

I 350 000 000
2 300 000 000

Bęszámoló a két Ĺilés kozötti fontosabb eseményekľől
Tisztelt Képviselő-testület!

A két ůiléskiizötti fontosabb iinkoľmźnyzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

.
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-- -- *-1*ľľ#ä#lľľ
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:201,4.június

2.

:

i;;,.;.il.'

f

ľ** :ľ ::lľi--l
ał

Sántha Péteľne alpolgárńesteľ asszony képvise|te

ľ.::.;:ffikö.;;;.

.

'''''''''.''''

i

.lVlegemlékezés aNemzeti osszetartozás Napján azÉ)pítész

l2014.június 5.

ił

i

i2014.június

10.

Káptulunfüredi Gyermektábor évadnyitri ůinnepsége.
III.

-

:ffiäľľi"ľ*ľ'ä:ľľ:

Szomszédsági

-----t

i

l

ľéndőľ
.

Névtelen hősłik
iA Ludovika előtti téľen
|--'.ľ'ľ;;,ffiT.-''.':':.T*ĽäNé;F;l"il;qk".
i
talLá|hatő

Tu,éwel
r.
rlq6u4u
lvuvlt
i:ä[ľ.-ääl".l,ł"ľllĺłJ}łľľ;,:äĹiäł
v

i ąnł l

r....:__- a a
11.
20|'4.június

i

:20|4.június

onkormányzat nevében koszorút helyezett el Sántha

13.

20|4.június 24.
201'4.június 25.

!XX. városi polgármesteľ randevúja c. ľeľdezvény'amelyen
iRimán Edĺna jegyző asszony kapta az,,Ev jegyzője,, díjat.

i

;

ilililä*J;;''il
il;il;*ň;'';; il"il;;. ; il;;ä-]
i
i

!részt
részt dr. Hende Csaba honvédelmi miniszteľ.
Semmelweis napi ünnepség a Polgáľmesteri

dísztermében.

Hivatal

]

i
i

2014.június 26.

Kőzszolgállati tisztviselők napja a Polgármesteľi
dísztermében.

Víg-otthon ldősek Klub megnyitásának 35.

Hivatal

évfoľdulója

i

i

if014.június 28.

iTvz Mokka

ibezárása

c. míĺsoľa,téma: józsefvárosi

ilil;;^"-----

Semmelweis Nap alkalmából .",,a.""tt
i Semmelweis Egyetem en. AzOnkormányzat képviseletében
idr. Déoes Margit képviselő asszony koszorűzott.
:

2014.június 30.

20l4.jrĺIius 3.

kínai piac
l

!

:

iKínaĹMagyar oľvosi Kiizpont megnyitĺíünnepsége a
iBenyovszky Móľic Oľvosi Ktizpontban' az eseményen Egty
ĺ.ttĺlaalpolgáľmester úr vett részt az Onkoľmźnyzat
;

i

20Í4.július 18.

képviseletében.

Boross Lajos prímás temetése a Fiumei síľkertben.

A lengyelországi Gorzow Wielkopolski város
p

2014.július 22.

olgáľm

es

teľének |átogatása.

Tadeusz Jedrzejczak polgármesteľt Egry Attila
alpolgármesteľ fogadta a Polgáľmesteri Hivatalban.
I

a---------'.-------.----.'-

j"Béľlőnek maľadni'' MNP III. lakoss ági tájékoztatĺifríľum
!a Kesztyűgyárban.
:

20|4.július 24.
2014.júlĺus 25.

z}t4.július 26.
2014.július 26.27.

20|'4.július 28.

onko rmán y zat ko szorűját Zenta i oszkár b izotts á gi eln ök
rĺľhelyezte el a 32-es MáľiaTerézia Budapestĺ Hániezred
hős katonáinak emlékművénél.
**-"-!

2014. augusztus 8.

A Magyaľ KézművességéľtAlapítvány által kiíľtpáiyázat
díjátadó,ja a Duna Palotában. A józsefváľosi Ktivessy
Szakközépiskola diákjainak munkái ĺs elismerésben
részesiiltek. A jutalmakat Csomĺis Miklós főpolgármesterhelyetteq-ąp-!
..
. .
. - '- Magdolna Negyed Infoľmációs Pont átadő a Dankó
utcában, amelyet Sántha Péternéalpolgáľmesteľ és Balogh

2014. augusztus 8.

Teleki tér 15-25.előtti útsza u^",
Botond alpolgármesteľ úr vett részt az Onkorm

2014. augusztus 7.

i
!

;

;

i
i
I

.
:

István képviselő nyitott meg.

etaaó;il

dr;;;;---.

ányzat

részérőI..

2014. augusztus 8-10.

III. Lecsófrticcs Piknik a Mikszáth téren.

2014. augusztus 20.

Államalapító Szent István király ünnepe a Golgota téľen.

,i

i

