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Késziilt Budapest Fővaľos VIII. kerül et Jőzsefvárosi onkorm ányzat Képviśelő-testtilet 2015.
ápľilis |6-án 08.00 órakor a Jőzsefvátosi Polgĺáľmesteri Hivatal III. emelet 300.as

tár gy a|őjában me gtartott 4. rendkívüli üléséľől

Jelen vannak: Dľ. Kocsis }ĺ4.áté, Balogh István, Egĺy Attila, Dudás Istvánné, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz oľsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Komássy Ákos,
Pintér Attila, dr. Saľa Botond, Simon Gyorgy, Soós György, Vtirös Tamás,
Zeĺtai oszkar .

Távolmaradását bejelentette: Jakabfy Tamás _ képviselő
Kaiser J őzsef - képviselő
Dľ. Szilágyi Demeter - képviselő

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péteľné - alpolgáľmesteľ, dľ. Kovács Gabriella _ a|jegyző, dr. Vitályos Fanny -
Polgáľmesteľi Kabinet vezető-helyettese, dľ. Dabasi Anita - onkormĺányzatifi5tanźlcsadó, dr.
Balla Katalin _ Jegyzoi Kabinet vezetője, Nĺ.átraházi Judit - Személytigyi Iľoda vezetóje,
F'ábián Márta - Belső Ellátási Iľoda vezetoje, Bodnár Gabľiella - Szeruezési és Képviselői
Iroda vezetaje, Dľ. Galambos Eszter - Jogi Iľoda vezetője' Kĺósa Edit - Ügyviteti Iroda
vezetoje, Majeľné Bokor Emese _ Belső Ellenőrzési Iľoda vezetője, dľ. Bojsza Krisztina -
Humánszolgáltatási IJgyosztá|y vezetője, Hegedĺĺsné Kis Annamáľia - Családtámogatási
Iroda vezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kóródi Eva -
Hatósági Ügyosztály vezetóje, Tóth Csab a _ Igazgatási Iroda vezetője, Páris Gyutáné _
PénzugyiÜgyosztá|y vezetóje, Pénzes Attila - Gazdálkodási Ügyosńźiy vezetóje, dľ. Hencz
Adrienn _ Gazđá|kodási Ügyosztá|y vezető-helyettese, Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA -
Varosfejlesztési és Főépítészi LJgyosńá|y vezetője,Iványi Gyłingyvéľ - Főépítészi koda
vezetője, Annus Viktoľ - Váľosfejlesztési Iroda vezetője, Bajusz Feľenc - Közterület-
felügyeleti Ügyosztály vezetoje, dľ. Vas Imre - KeľĹileti otszággytilési képviselő, dľ. Szabó
orsolya - Budapest Fővríros Kormaľryhivatala VIII. ker. Hivatal vezetője, Molnáľ Gáboľ ľ.
alezľedes VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, Sáfľány József _ Józsefuaľosi
Iĺtézménymiĺködtető Központ igazgatőja, Váľadĺ Gizella ' _ Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont vezetóje, Zź.ľodny Lász|ő _ Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője, Csete Zo|tán _"RévS ZÍt. mb,
cégvezetóje, dľ. Alfiildi Gyiirgy - Rév8 Zrt. igazgatősági tag, dr. Pesti Ivett - Kisfalu Kft.
ügyvezető igazgatőja, Kovács ottó, - Kisfalu Kft. vagyongazdálkodásiigazgatója, Ács Péter
_ Jőzsefvźnosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja, Mach József _ Uj Teleki téri piac
vezetője, Bozsik István _ Bárka Kft. ügyvezetője, Kovács Barbaľa - Jőzsefuárosi Közĺisségi
Házak Nonpľofit Kft. és a JóHír Józsefuaľosi Nkft. igyvezeto igazgatőja, dľ. Koľoknai
András _ Jőzsefvárosi Egészségiigyi SzolgáLat főigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judĺt -
Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék vezetője, Kiss István Józsefuiíľosi Gyeľmekek
Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. vezetője, Vámos Andľea - Emberi Erőforrás
bizottsági ktilsős tag, Camara-Beľeczki Feľenc Miklós _ Emberi Erőforrás bizottsági külsős
tag, Dr. orlĺóci Lász|ő - Füvészkert igazgatója, MoInáľ Annamária - Molnaľ Ani Galéria
tulajdonosa.



Dr. Kocsis M.áté
Tisztelettel köszönti a Jőzsetvárosi onkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkataĺsait azintézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testület 2015. évi 4. rendkívĹili tilését . mely az SZMSZ 8., 10-12. $.aiban
foglaltak alapján került összehívásra - megnyitja.
Távolmaradásukat bejelentették Dľ. Szilágyi Demeter, Kaiser Józset Jakabfy Tamás
képviselők. Megállapítja, hogy jelen van 14 képviselő. A minősített szótobbséghez 8, az
egyszerll szótöbbséghez 7 egybehangző szavazat szifüséges. A következő képviselő-testületi
ülés vaĺható időpontja 2015. május 7 . regge| 8 óra.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy levélben megkeresték a Sorsok Htaa Múzeum
Igazgatőját és anól érdeklődtek, hogy van-e arua Iehetőség' hogy a Képviselő-testtilet
valamikor bejarja és megtekintse a Sorsok HázaM,űzeumot. Arľól tájékoztattźlk, hogy április
29-éĺ 14 &a 30 peľckor effe a Képviselő-testület tagjainak lehetőségük van. Kéľi a
Képviselő-testtĺletet, hogy tekintette| arua, hogy mivel ők kezdeményezték a látogatást, a
létszámon ez mutatkozzon meg. Tehát a fékezett habzásu érdeklodés, az kevésbé udvaľias
gesztus egy ilyen ügy kapcsán. Minél többen legyenek kedvesek eljönni.

A Képviselő-testĹilęt 20t5. marcius 19-i Ĺilésén Jakabfy Tamás képviselő ir részérő|
elhangzott, a jőzsefvźnosi természeti környezet véde|méről szóló önkormźnyzati rendelet
módosítása kapcsán feltett kérdése, miszerint: ,,Melyek azok a foĺyamatban lévő .Ĺjgyeh

amelyekben legalább 10 fa pótlósa sztilĺséges? Mennyi van ebből?,, Annak ellenére, hogy
Jakabfy képviselő úr most nincs jelen, az Önkormźnyzat környezetvédelmi és zĺjldesítés
ügyekéľt felelős tanácsadóját, Dr. orlóci Lász|őt, a Füvészkert igazgatőját szeretné megkérni
arľa, hogy váIaszo|ja meg ezt a kérdést. Azéli nem a végén a kérdéseknél, mert orlóci
Igazgatő Úrnak egy renđezvény miatt el kell nemsokaľa mennie. Igazgatő Úr, paľancsoljon!

Dľ. orlróci Lászlő
Megfelelő tźĄékoztatttst kapott, illetve begyiĺjtötte az informáciőkat a nevezett 28l20I4-es
cinkormányzati rendeletmódosítás kapcsán. Ebből teljesen világosan |átszik, hogy a
rendeletmódosítás nem érinti, a fakivágási ügyek és a rendeletmódosítás nincs ok-okozati
összefiiggésben egymással. Nincsen fakivágási engedély kérelem, és a rendeletmódosítás
időpontjában sem volt ilyen engedélykérelem az onkoľmányzatnźĺl. Eľre a feltett kérdésre az a
vá|asz, hogy nem érinti a jelenlegi rendeletmódosítás a fakivágásokat. A másik kérdés, hogy a
,, ...a folyamatban levő eljárásokban alkalmazni keu... ,, kifejezés, ez nem erÍe az időpontra
vonatkozik, hanem a továbbiakban, tehát ha bármikor a rendelet kapcsán fakivágási engedély
kérelem érkezik az onkormányzathoz, akkor erre már ezt a renđeletet alkalmazni kell majd.
Megsegyzése az iggyel kapcsolatban, hogy éltnéńe a szaL<rnai anyagokat, tehźt szakmai|ag
tudja a véleményét elmondani, hogy a ľenđeletmódosítás feltétlęnül indokolt, ugyanis a
rendeletmódosításnak az az oka, hogy minél nagyobb szźnrÍl fát kell pótolni, a költségek nem
lineáris, nem egyenes arányban n<jvekednek, sokkal kisebb aľányban. Nagyon egyszerű példát
mond e| ezzel kapcsolatosan. Ha egy daľab fát kell egy teherautőva| elsztilítani, vagy száz
darab fát, a teheľautó kclltsége, a szźilítźsi költség ugyanannyi, viszont az egy faľa adódó
költség ennek megfelelően a tĺjbb esetében jóval kevesebb. Tehát az,ígynevezetí áIta|ános
költségcsĺikkentés című töľténetbe fér bele ez az egész rendeletmódosítási igény. A megadott
10-20 és 30 %-os limithatár és a daĺabszźlmo|<ra vonatkozó limithataľ szakmailas indokolt és
elfogadható. Koszöni a figyelmet



(08 óľa 09 perckor Pintéľ Attila megérkezett, így a Képviselő-testület létszóma l5 főre nőtt,)

Dľ. Kocsis Máté
Megktiszcini lgazgatő Úrnak a tájékoztatást. A Hivatal munkatarsait arua kéľi, hogy Jakabfy
képviselő urat az elhangzottakĺól - kérésének megfelelően - írásban tájékoztassák.

Az sZMsZ 25.s (1) bekezdés értelmében tájékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy 1

siiľgősségi indítvány érkezett, amelyet az a|źhbiak szeľint javasol napirendre venni.

6t3. Javaslat Jĺózsefváros káptalanfiiľedi gyeľmektáboľának fejlesztésére
(írásbeli előteľjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Đr. Kocsis }l4:áté - polgármester

Dr. Kocsis ľ fáLté
Szavazásra bocsátja a siirgősségi indítvaný.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szóľosBSÉG
HATAROZAT:
8s/201s. GV.16.) O NEM

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okźÍ a sĹiľgősségi
indítványként beterj e s ńett alábbi e l őterj e szté sné l :

SZÜKSÉGES

1 TARTóZKODÁSSAL14IGEN

6ĺ3.

Dr. Kocsis NIáté
A módosított napirend' szavazźsa következik.

Javas lat Józs efváľo s káptalanfliľedi gyeľmektáb o ľának fej lesztés éľe
(íľásbeli előteľj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté - polgármester



Napiľend:

1. Etsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitányság 2014. évi
tevékenységéľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l:l;4:áté - polgármesteľ

Javaslat nz Eziistfenyő Gondozóház felújításához kapcsolódó pá.lyázat
benyrĺjtásáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat a Galéľia negyeddel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

2. Zárt iilés keretében táľgyalandó előteľjesztések

Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi Onkormányzat és

kiĺltségvetési szeľveinet valamĺnt nemzetiségĺ tinkormányzatok
bankszámtáinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódĺi szolgáltatások
nyrij tás a'' tár gy Íl kłjzb eszerzési elj árás ered m ényén ek megállapításáľa
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat intézményv ezetői páiy ázatok véleményezéséľe
(írásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : S antha P éterné _ alpol gĺíľmester

Javaslat a Pesti Ktizponti KerüIeti Bíróság ülnökeinek megválasztására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:źLté - polgáľmesteľ

,)

3.

)

3.

t.



3. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alpľogramokhoz kapcsolódó
d łi n tés ek m egh ozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

Javaslat a Horváth Miháty téľen játszőtér kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjeszto: Dr. Kocsis i|ĺlIźLté - polgáľmesteľ

Gazdál kodást, Gazdasági Tá rsasá gokat érintő előteľj esztések

Javaslat a Bárka Józsefváľosi SzínházĹ és Kulturális NonproÍit Kft.vel
kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesńő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat ^ Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. társasági
fo rm aváltás ával kapcs olatos döntések meghozatalár a
(írásbeli előteľjesĺés, 1 . SZ. MELLEKLET POTKEZBESITES SEL)
Eloteľjesztő: Dľ. Kocsis lll4láté - polgĺírmester

Javaslat a Jőzsefváľosi Ktiziisségĺ Házak Nonprofit Kft. átalakulásával
kap cs o lato s tulaj d onosi d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Kovács Barbara - JKH Nkft. iigyvezető igazgatőja

1.

)

4.

1.

)

3.

5. Vagyonkezeléssel, városůizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat az iinkormányzati intézmények, gazdasági táľsaságok
tulajdonában álló gépjárművek telken tőrténő paľkolásáľĺóI szólĺí Képviselő.
testĺĺleti határozat módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Kovács ottó _ igazgatő



)

3.

4.

3.

Javaslat a Budapest VIII.' orczy űt 3-5. szám alatti ingatlan
v éte|árhátra l éká n a k r ész|etťlzeté s s el tti rt én ő ľe n d ez és ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igazgatő

Javaslat a Józsefváľosi Intéznrénynriĺkłidtető I(iizpont á|ta| ellátott
feladatok átszerv ezésér e
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a gazdasági progľam és a ktizép- és hosszrĺ távúl
v aw ongazdá|kodási terv elfo gadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ'ĺ.áté - polgáľmester

Javaslat dtintések meghozata|ára ^z ,,Energiaracionalizálás
Jőzsefvárosban'' KEOP-201f-5.5.0lNÍ2-20Í3-0122 azonosító számú
projekttel kapcsolatban
(írásbeli előteľj eszté s, p oľl<ÉzB ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr' Kocsis Maté - polgáľmester

H u m á n s z olgáiltatźls s a l ka p c s o l a to s e l ő te ľj e s zté s e k

Javaslat 0-3 éves korú gyeľmekek elhelyezése érdekében kiittitt ellátási
szerződés megszüntetéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : Sĺíntha Péterné - alpolgármesteľ

Javaslat az Ovi.Fo ci Pro gľamhoz v a|ő csatlakozás mĺódosításáľa
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľ/.áté - polgármester

Javaslat J ózs efv ár os káptalanfiiľedi gy ermektáb oľának fej lesztés ére
(írásbeli előteľj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|l4:áté - polgármester

Egyéb előteľjesztések

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezetĺ és Működési
Szabállyzatárőlsző|ő36|2014. (xI.06.) iinkormányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesao: Jakabfy Tamás _ képviselő

6.

1.

)

3.

7.

1.



Tájékoztatók

Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejĺĺ testiileti határozatok
végrehajtásáró|, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az łinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ részének pénzpiaci jellegíĺ Iekiitéséľől
(íľásbeli tĄékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľ/'źńé _ polgármester

Tájékoztatő a közpénzek felhasználására vonatkozĺó át|áthatősághoz
kapcsolĺódrían a tiiruényi kötelezettségeken feliil megtett intézkedésekľől
(íľásbeli tájékońatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatól az Onkormányzat vagyongazdálkodása szabályszeriĺségének
ellenőrzésével kapcsolatos Á[ami Számvevőszékĺ jelentésről
(írásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|i4áté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 14 igen, 0 nem, I brtőzkodással
elfogadta.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ szóľogg sÉc
HATAROZAT:
86/201,s. (Iv.l6.)

A Képviselő-testiilet az a|ábbi napirendet fogadja el

Napiľend:

Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

Beszámoló a BRFK VIII. kerÍileti Rendőrkapĺtányság 201.4. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4áté - polgáľmester

1.

)

3.

14IGEN O NEM

SZÜKSÉGES

1 TARTOZKODÁSSAL

1.

1.



)

3.

Javaslat az Eziistfenyő Gondozĺiház felújításához kapcsolódĺí pá|yázat
benyrĺjtására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslaĺ a Galéria negy cddel kapľsulatrrs rlłiníések meglroza1alál.a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|;4źLté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármesteľ

2, Zárt ůilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat és
ktiltségvetési szeľveinek, valamint nemzetiségi iinkormányzatok
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások
ny rĺj tá s a'' tár gy ű kłjzb eszer zé s i elj á ľá s eľe d m é ny é n ek m e gál|apítás ár a
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Jav a s l at in téz m ényv ezetői p á|y ázatok v él em ény ez és é re
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpol gáľmester

Javaslat a Pesti Ktĺzponti Kerĺileti Bíľóság ülntikeinek megválasztására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alprogľamokhoz kapcsolĺódó
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh Istvan - képviselő

Javaslat a Horváth Mihály téľen játszőtér kialakításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté - polgĺírmester

)

-J.

1.

2.



4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat a Bárka Józsefvárosi SzínházĹ és Kulturális Nonprofit Kft-ve|
kapcsolatos tulaj donosi döntések meghoza ta|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. táľsasági
fo ľmaváltás ával kap cs o lato s d öntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés, 1. SZ. MELLEKLET POTKEZBESITESSEL)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4.áté - polgármester

3. Javaslat a Jőzsefvá'rosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft. átalakulásával
kapcsoiatos tuiaj đonosi điintések meghoza talára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara - JKH Nkft. ügyvezetó igazgatőja

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat az iinkormányzati intézmények, gazdasági táľsaságok
tulajdonában álló gépjárművek telken tiiľténő parkolásáľĺĺl szĺíló Képviselő-
testĺĺleti határozat módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesĺő: Kovács ottó - igazgatő

2. Javaslat a Budapest VIII.' orczy út 3-5. szám a|atti ingatlan
v éte|árhátľa l é ká n ak r ész|etťuetés s el tii ľté n ő re n d ez é s é re
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igazgatő

3. Javaslat a Józsefváľosi Intézményműktidtető Ktizpont á.lta| ellátott
feladato k átszerv ezésér e
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ilĺ4áté - polgármester

4. Javaslat a gazdasági pľogľam és a kiizép. és hosszú távűl
v aw ong^zdálkodási terv e|fogadására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztĺĺ: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat dtintések meghozata|ára az ,oEnergiaracĺonalizálás
Józsefuáľosban'' KEOP.2012-5.5.0lN12-2013-0122 azonosító számú
proj ekttel kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4:áté - polgármester
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6. Hu má nsz o|gá|tatźlssa l ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat 0.3 éves koľú gyermekek elhelyezése érdekében ktittitt ellátási
szerződés megszüntetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat az Ovi-Foci Programhozvalő csatlakozás módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat Józsefuáľos káptalanfiiľedi gyermektáboránakfejlesztésére

Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|ĺ4źLté - polgármester

Egyéb előterjesztések

Javas|at a Képviselő-testü|et és Szervei Szervezeti és Műktidési
Szabźilyzatáró'tr szóilő 36120|'4. (XI.06.) łinkormányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: JakabĘ Tamás - képviselő

Tájékoztatók

Polgármesteľi tájékoztatő ^ lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző üIés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszktiztik átmenetilep
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitésérőI
(írásbeli Íźlj éko ńatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtúé _ polgármester

Tájékoztatő a kiizpénzek felhasználására vonatkozĺó át|áthatősághoz
kapcsolódőan a tiiľvényi ktitelezettségeken feliil megtett intézkedésekről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4tńé - polgáľmester

T ájékoztatő az Onkoľmányzat va gyon gazdá|kod ása szabál lyszeríĺségének
ellenőrzésével kapcsolatos Allami Számvevőszéki jelentésľől
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

7.

1.

1.

2.

3.
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1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

Napirend l/1. pontja
Beszámolĺó a BRFK VIII. keľtileti Rendőľkapitányság 2014. évi
tevékenységéľől
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Kösztjnti Molnaľ Gábor kapitányságvezeto uľat. Előterjesztoként nincs kiegészítése, megkéri
Kapitány Urat, hogy rövid tt!ékoztatźtst nýjtson a beszámolóról.

Molnár Gábor
Koszönti Polgármester Urat, a Képviselőket, és a jelenlévőket. A mikĺofon elhelyezkedése, és
a nagy terjedelmtĺ beszámoló miatt ülve maradna. Egy kisebb powerpointos megoldással
késztilt, melyet a kivetítőn látni fognak. A 20l4-es év a választások éve volt. Tavasszal
országgyu|ési képviselőket, májusban az Eurőpďl Paľlament magyar képviselőit, októbeľben
pedig főpolgármestert, polgármestert és önkormányzati képviselőket választottak. A
Kapitanyság állománya ebben az iđoszakban is helyt állt. A választások összességében
rendben lezajlottak. Renđészeti tevékenységľől elmondja, hogy az idegenforgalmi szezoĺban
2}l4-benjáľőrözéssel biaosítottfü a folyamatos rendőľi jelenlétet a turisztikailag frekventált
kozterĹileteken. Ezek a helyszínek elsősorban az ArénaPláza, az Europeum, a Corvin Sétany
bevásĺárlókijzpont, valamint a Palotanegyed. A 24 órás rendőri jelenlétet biztosító
mintapľogľam budapesti bevezetésekor Budapest Rendőrfokapitanya a Főváľos számos
közterületén gyalogos járőrszolgálatot rendelt el, így többek kozt a József köruton, valamint a
Kőbányai úton is. A Blaha Lujza és az Orczy téľi posztos rendőri szo|gźiatot, - melyhez
korábban a Készenléti Rendőrség beosztotti állomĺánya nyújtott segítséget _ 2014, évben már
saját erőből biztosították, így a Készenléti Ręndőrség erőit az egyéb bejelentések helyszínére
irányíthatják. A kĺjzterületi jelenlét, a nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenfoľgalmi
helyek biztonsága érdekében a rendészeti állomany összesen 158.800 órát töltött közteľtileten,
amely az e|oző évhez viszonyítva 70,2 %o-os növekedést jelent. A közteriileti Iétszám 20T3'
évben 8.49I fő, 20|4. évben 13.44| fő volt, ez 58'3 %o-os növekedést jelent. A
közrendvédelmi szo|gźúatteljesítés hatékonyságának köszonhetően akozterületęken elkövetętt
bűncselekmények szźlma többek kozolt a felújított térfigyelő kameraľendszernek
köszönhetően - kĺĺzel 35,35 Yo-ka|,3.230-rő| 2.088-ra esett vissza. A bejelentésekľe történő
reagtllás növelését a kcizpontosított tevékenységi iranyítási rendszer nagymértékben segítette.
Ez az új ľendszer lehetővé tette, hogy a bejelentésekľe nem l<ĺzfuőIag a kerületi állomĺĺnyból
á|Iő egységek intézkednek, ezá|tal a bejelentések fogadásától a helyszíni intézkedés
megtételéig eltelt reagálási idő jelentősen csökkent. A lakosság jogos eIvárásźxal összhangban
Budapest Rendőrfokapitányaz}I4. év utolsó negyedévétől elvárásként fogalmaztameg,hogy
a kiemelten keze|t bűncselekmények helyszínein, ahol azowta|í intézkedés bevezetése
szĹikséges, illetve ahol a séľtett ktjzvetlen kapcsolatba keľĹil az elkĺjvetővel, 1 óľrán belül meg
kell kezdeni azoÍL forrónyomos intézkedéseket' melyek az elkövető kilétének a
me gá|Iapíttsár a, vagy i smeľtt é v źit e lkövető e lfo gás aľa vezethetnek.
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EzzęIpźlrhuzamosan, lehetőség szerint még kint a helyszínen, de maximum72 órán belül meg
kell toĺténnie a sértett és a helyszínhez kötődő tanfü kihallgatásának. A szeméIyi szabadságot
korlátoző intézkedések, a szabá|ysértési feljelentések, a helyszíni bírságok kiszabása
tekintetében megáI|apíthatő, hogy azok a köZtenilet rendjének fenntartása érdekében
történtek. Jelentősen cstjkkent az igazo|ással kapcsolatos személyi szabadságot kor|túoző
intézkedések száma, az intézkedő rendőľök így hatékonyabban Iátják el feladatukat. Äz
előállítások száma2013. évben 5.2|3,2014. évben 2.185 volt, így a csökkenés 58,090ń mely
az 1|yen jellegű intézkedések átstrukturá|ásábő| adódnak. A helyszíni bírság alka|mazása
tekintetében megállapithatő, hogy helyszíni bírsźrygal sújtott személyek száma (20|3-ban
4.209 fó, 2014-ben 3.248 fo) a kiszabott pénzbirság összege (20l3-ban 20I.275.000, 2014-
ben 1 10.400.000 foľint) - köszönhetoen a differenciált rendőri intézkedéseknek _ csökkentek.
Szabálysértési feljelentést 2013-ban 2.899 fővel, 20l4-ben 4.453 füvel szemben alkalmańak,
mely 53,6 Yo-os emelkedést jelent. A szabáIysértési feljelentések számának alakulása
tekintetében megállapíthatő, hogy a közlekedésrendészeti szabá|ysértések száma I.044-rőI
445-re cscikkent, míg a kcjzrendvédelmi szabályséľtések száma 1.058-ľól 3.772-re nőtt a 2013-
as évhez viszonyítva. Az ismeretlen személlyel szemben indult szabálysértési ü.gyekben aZ
elsődleges intézkedéseket a kĺiľzeti megbizotti állomány hajtja végre. Ezen ügyek jelentős
tcibbsége lopással, rongálással, illetve egyre több a csalással elkövetett tulajdon elleni
szabá|ysértés. A tulajdon elleni szabá|ysértési ügyek száma a 20I3-as évhez képest 99
feljelentéssel növekedett. A 20l4-es évben is közbiĺonsági tevékenységtik egyik
meghatáľoző eleme volt a biztosítások végrehajtása. Akar heti szinten több alkalommal, egy-
egy rendezvény a néhany fostől a több tízezresigterjedhetett. Az első osztáIyil MTK Budapest
FC labdarúgó csapatának a Hidegkúti Stadionban megrendezésre került labdarugó
spoľtrendezvények ľendőri bińosítására 8 esetben került soľ. Az őszi idéný már a kispesti
székhelyú Bozsik Stadionban játszották - tekintettel a Hidegkúti Stadion újjáépítéséľe - ahol a
hazaí mérkőzéseken szintén a rendészeti állomarĺy |átja eI a binosítási feladatokat. A
közlekedésbiztonsági he|yzet és az abban bękövetkezettvá|tozások' A közlekedés binonsága
egy olyan teľület, amely megszilaľdítźséůloz nem elég csak a ľenđőrségnek tevékenykeđnie,
hiszen eddig is számos közlekedési akciót szerveztek, szfüség van az á|Lampo|gétok egyéni
döntéseire, fegyelmére is. Hatóságuk 2014-ben a közlekedés biztonság terén a megelőzésre
helyeńe a hangsúlyt, ám ha a szemé|yi séľtilésęs balesetek alakulását figyelembe veszik _ az
eľőfeszítéseik ellenére is _ a balesetek szźľnźnak novekedését źi|apíthať1ák meg. A tavalyi
évben 2 ha|á|os,4O súlyos és 151 könnnĺ kimenetelű személyi sértiléses baleset töľtént a
kerületben. A kĺizúti balesetek bekĺjvetkezésének kiváltó fóbb okai: gyorshajtás, elózés,
elsőbbségi jog meg nem adása, követési távolság be nem tartása és a kanyarodási szabályok
megséľtése. Az idei év feladata lesz ttjbbek kcjzött a balesetek számźnak visszaszorítása. A
korueti megbízotti tevékenység értékelésérőI. Az évek soľiín felhalmozotttapasńalat és ľutin
megmutatkozik az állomany biĺnügyi éľzékenységén, sztlmta|an esetben példa értékű
intézkedést, elfogást hajtottak végre. A korzetí megbízottak ľendszeresen részt vettek a
bűnügyi és kozbińonsági akciókban elľendelt fokozott ellenőľzésekben, tovźlbbá a
szo|'gáIate|látás polgaľőrséggelilletve az onkoľmźnyzatk<iĺeruleti feliigyeletével folyamatos.
A 2014. évben jelentős váItozást hozott, valamennyi körzeti megbízott szo|gáIati
mobiltelefonnal került e||átáya' meg1eremtvę ezzeI a lakosságkĺjzeli egyiittműkĺjđés és
kapcsolattaľtás rendészeti a|apjait. osszességében elmondható, hogy a |áthatő rendőrség
állandó jelenlétének megteremtését az összetett szo|gáIatí rendszerek fe|hasznźiźlsával elértek.
A tavalyi évhez képes jelentősen, 3.f30-rőI, 2.088-ra esett vissza a köaeľĺileten elk<jvetett
biĺncse l ekménvek szźtma.
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Az á|Iarnpolgaľok visszaje|zései szerint is nőtt a közterületek biztonsága és megállapítható a
Készenléti Rendőrség jótékony hatása, a jelenlétük nélkül a reagtiő képesség nem érhetné el
aZ elvárt szintet. A búniigyi tevékenységről elmondja, hogy taľgyévben kiemelt
bűncselekményi kategórittbatartozó cselekmények csökkentéséľe helyezték a hangsúlyt .Igy u
köztertileten elkĺjvetett, kiemelten kezelt biĺncselekmények körében 44 %o-os csökkenést
tudtak elémi, 2013. évben 2.858 db volt, míg 2014. évben I.596. A közterületen elk<ivetett,
kiemelten keze|t bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatója 20l3-as évhez
viszonyítva cscikkent, míg 20l3-baĺ 24,J yo, 2014. évben ez a szźĺĺn 18,05 %-os volt. Fontos
továbbá kiemelni, hogy a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények szźlma a kapitanyság
illetékességi területén a 20|3-as |0 596,7 -ro| 8 982,I-re csĺjkkent. A vádemeléssel befejezett
nyomozások száma ENyÜBS adatok a|apjtn 2013. évben 1.363 db volt, míg 20|4. évben
1.256. A bíróság elé állítások száma - az elkĺlvetők mielőbbi felelősségre vonása _ a tavalyi
évhez képest n<jvekvő tendenciát mutat. Rendőri eljáľásban regisztrźůt bíróság elé állítással
befejezett nyomozásokszáma20l3-barl73,migf}I4. évben ezasztlm107-rę emelkedett. Az
összes ľendőri eljarrásban ľegisztrźit bűncselekmények száĺĺ'a7.952-ről6.763-ra eseff .ĺissza,

ami 1.189-el kevesebbet jelent. Teľmészetesen az elkĺjvetett búncselekmények szánán ti;J,
amely kozvetleniil befolyásolja a lakosság szubjektív közbiztoĺságérzetét, fontos ađat az is,
hogy ezen bűncselekmények köZtil hányat sikerült felderítenitik. A tavalyi év általĺínos
eredményességi mutatója kis mértékben nótt (27,47 %o-rőI 28,8 %o-ra), źtm ha a regisztrá|t
bűncselekmények szźrnát Íigyelembe veszik' arányaiban mégis emelkedést jelent. A
bűncselekmények struktúľája a kiemelt búncselekményi kategóriákban jelentős változáson
esett át. Míg visszaesett a testi sértés, a személygépkocsi lopás, a lakásbetotés, a gaúzdaság, a
rablás és a rongálás bűncselekmény száma, addig emelkedett az önbíráskodás, kifosztás és a
zsaro|ás búncselekmények száma. A testi sértések szźlmaa20|3-20|4. év viszony|atábanI7I-
ro| 15,7-re, súlyos testi séľtések 119 esetľől 84 esetľe csökkent. Garázdaság bűncselekményt
25-te| kevesebbet regisztrá|taa20I4. évben, ami azt je|enti, hogy 279 esetrő|ZS4-rę csökkent.
A tavalyi évre vonatkozőan szintén ređukáló ľátát könyvelhetnek el a lopások tekintetében, eZ
4.244-rol, 3.729-re esett vissza. Ebből a gépjaÍmv lopások szźtma csupán 33, ez 18-cal
kevesebb az eloző évinél. Eľőteljesen csökkent a rablás nyomozás-eredménységi mutatója
(20|3. évben 52,03oÁ-rő|, 16,35 %o-ra), tovźlbbá az önbíráskodásé (50 %-tő| 29,03 oÁ-ta) és a
zsarolásé (6|,54 %o-ró| 7,I4 oÁ-ra), ezért a 2015-tjs év kiemelt fe|aďata ezen eredménységi-
mutatók javítása. Hatóságuk minden kábitő-, bóđító hatású szerllaszná|attnak megelőzését és
minimalizźl|ását céIozta meg. A ťratalok egyre korábban próbálják ki a drogokat, ok a
legveszélyeztetettebb korosztá|y, ezért mege|ózo tevékenységfüet nem csak az iskolfüban,
hanem aľmak falain kívĺil is tovább kell folytatniuk. Fontos hangsúlyozni, mivel
Magyaľország kábítőszer-kereskedelemben már nem csak tranzit-, hanem céloľszág is, a
kábítószer-bűncseIekmények felderítésére kiemelt hangsúlý kell fektetnifü. A célkitúzésekľől
elmondja, hogy tekintettel arta, hogy a 20|4 év az az év, amelyről abeszámo|ója késztilt nem
a vezetése alaft érte e| az abban foglalt eredményeket, ezért az ídeí év cé|kiťuzéseiről beszél
bővebben. Budapest rendőrfőkapítanya a 20l5-<js évet a biĺnmegelőzés éveként hiľdette meg.
A VIII. Kerülęti Rendőrkapitanyság ennek tĺikľében szeľetné a Jőzsefvźrosi onkormźnyzatta|
kö'zĺisen a Kábitőszer Egyeztető Fórumot továbbra is tĺĺmogatni, annak szeľves részľvevője
lenni. Szfüséges az iskola ľendőre programot újjáélesztenifü, aktívabbá tenniiik. Ennek
érdekében közvetlen kapcsolatot kívánnak kialakítani valamennyi kerületben működő oktatási
intézmény vezetójével', és széleskörĺĺ tájékońatást kell nyujtaniuk ktizlekedési és

biínmegelőzési programjaikĺól. Népszenivé kell tennitik a rendőrség által nffitott DADA és
ELLEN-SZER progľamokat. A kiválóan mfütjdő Magdolna Negyed Programot ebben az
évben is folýatjĺík.
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A VIII. Keľtileti Rendorkapitányság munkájában jelentős Szerepe van a térfigyelő
rendszemek, ęZ iľányban is változások voltak tapasńalhatőak a fUL4-es évben. Az
Onkormányzat segítségével kibővített, korszeľűbbé tett téľfigyelő kameraľenđszert
szisztematikus munkával szeretĺék hatékonyabban, eredményesebben felhasználni. Hiszen a
búncselekmények meghattroző része kcjzterületen történik, aĺmak helyszínére étkezés, illetve
az onnan távozás útvonala szinte minden esetben köZterĹileteket, közutakat vesz igénybe.
Ebből adódóan egy térfigyelő rendszer lehetőséget biztosít a bűncselekmény elkövetésének
azoĺ-naIí észleléséľe, illetve az utő|ag felfedezettek esetén a rogzített felvételekből a releváns
adatok visszakeľesésére. Céluk összehango|ni az önkormányzati képviselők, illetve a körzeti
megbízottak kĺjrzeteit a gyorsabb információtram|ás, szorosabb együttműködés érdekében.
Ezzel kapcsolatban az elso lépéseket mtr megtették. Budapest rendőrfőkapitźnyának
intézkedése a|apján fo feladatként tílzték ki intézkedéseik reagálási idejének csokkentését,
ezétt a nyomozók helyszínĺe érkezése vonatkozásában tĺjrekednifü ke|I az e|várt, źń|agos 20
perces reagáItĺsi idő teljesítésére. Az otszágos ľendőľfokapitźlny iľ a 20I5-ĺjs évet a betorés
elleni fellépés éveként aposńrofźl|ta. Igyekeznek a felderítési tevékenységüket ez irźnyba
e|mozditani. Emellett teľmészetesen továbbra is prioritást élvez a kábítőszer-kereskedő
személyek eljárás a|á vonása, tevékenységfü felszámolása és a bentebb említett
eredményességi mutďók javítása. Ebben az évben mind a polgáľőrséggel, mind a közterület-
feltigyelettel, illetve a szomszédos renđőrkapitányságokkal szorosabb kapcsolattaľtást, közös
szolgéiatellátást fognak megvalósítani. A Bűnmege|ozési progľamtervĹikkel kapcsolatosan;
mint Budapest rendőľfokapitánya aú. megfoga|mańa, a Jőzsefvárosi modellpľogram etalon,
melyet valamennyi kertiletre ki kell terjeszteni. Fontos feladatuknak l'artJők, hogy a helyi
egyĹittmfüödések ľévén az áIlampolgárok jól hasznosíthatő, kĺinnyen elérhető információkat,
módszeľeket, képességeket szetezzenek arról, hogyan elĺĺzhető meg az, hogy kľiminális
cselekmények séľtettjeivé váljanak, megeľősítsék önvédelmüket, fokozzźlk
védekezoképességiiket. Köszöni a szőt.

Dr. Kocsis M.áLté

Megköszöni Kapitány Úmak a szóbeli kiegészítést. A napirend vitája előtt hozzźĺeszi, hogy
először is kcjszöni a kerĹileti rendőrĺjk á|đozatos munkáját, źůtaltharl is sokat kell egy
rendőrnek szo|gá|atot teljesíteni, de ktilönösen igaz ez a YIII. kerületben. oľĺjmmel |átjtlk,
hogy jó ĺéhány számbarl, általános eredményességi mutatóban, bűncselekményfajttlban
komoly javulás következett be. Nagyon jó tempóban halađnak az elváľt á||apot felé, de
messze vannak még tőle. Eĺľe az évre, és a kĺjvetkező évekľe is hasonló jó eredményeket
kíván. Ehhez a munkáhozmeg fogiák adni a szfüséges támogatást és kciszĺjni, hogy az ORFK
a saját személyi állományából plusz eľőt biztosít. Sziikség is van erľe, ha plusz erővel is
vannak problémĺík, akkoľ képzeljék el, ha a BRFK VIII. kerületi Kapitanysága magára lerme
hagyva, úgyhogy az ORFK vęzętésének is szeretné megköszönni a támogatást, és a BRFK
vezetésének is. Külcincisen öľömmel hallotta, hogy vannak olyan programok Józsefuárosban,
amelyeket modellprogramnak emlegetnek' nem előre, a progľam megvalósulása előtt
emlegetnek így, hanem abba a szfüebb kategőriźlba esnek a programjaik, amelyeket a
megvalósulás után is modellprogramnak hívnak és elismerően nyilatkoznak rő|a. Ezeket jó
fenntartani'ezeke jő hivatkozni és ezek gyakor|atźńjó beépíteni amindennapjaiba.Tuzzékkl
célként, hogy ennek az évtízeđnek a második feléľe, pontosabbaĺl annak avége felé, Budapest
első |l3-ábatartozzaĺlakkozbinonság szempontjából. A ktjzhiedelemmel ellentétben nem az
utolsók kozétaľtoznak, ami nem volt mindig így. Az elmúlt évtizedekben mindig a soľ végén
kullogott ez aváĺosrészkozbińonsági statisztikai szempontból, ma már ez nincs így.
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Nem mondaná meg, hogy kik azok, akik mögöttük vannak' meľt polgármesteľ kollegái
sértésnek vennék. Nem akar barátságtalankodni, de lényeg az,hogy komoly eredményeket ért
el az elmúlt néhány évben a VIII. kerületi ľendőrség. Mindent megtettek a
kamerafejlesztéssel, a kozbiztonsági beruhźuásokkal, a rendőrházza|, a bűnügyi gócpontok
felszámolásával, hogy segítsék a munkájukat, de az éľdem mégiscsak az ovék. A munkához
kíván sok erőt és egészséget! A Testiilet támogatását maguk mögcitt tudhatják. Szeretné, ha
ilyen ütemesen, ahogy tavaly tették, haladnának tovább az e|várt cél felé. Folyamatosan van
mit tenni, amíg egy ember is úgy érzi,hogy rossz a közbiztonság, addig van mit tenni. Nem
idealisták, Svájcban is követnek el bűncselekményeket, itt a fontosabb' hogy a
bűncselekmények száma a lehető legjobban lecsökkenjen és a búncselekmények legnagyobb
méľtékben felderítésre, az elkĺjvetők pedig e\őá||ításra kerüljenek. Kapitany Umak
megköszöni a munkáját. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselő úmak.

Komássy Ákos
Kĺjszöni a szőt. Tisztelt Polgármester (Jr, Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Kapitĺny Ur!
Nagyra értékeli a rendőrség munkáját, és azt, hogy ennek látható eredményei vannak a
kerületben. Köszĺjni a besziímolót, teľmészetesen az e|fogađásźt támogatja. Egy elemet
emelne ki a besztnrlolóból és egy kéľdése lenne utźlna. Kiemelt brĺncselekmények
kategőrĺźtban - ugye ez szeÍepe| a beszámolóban - visszaesett a testi séľtés, Iopás, betörés,
garázdaság, rablás, rongálás, viszont emelkedett az onbíráskodás, a kifosztás és a zsaľolások
száma. Minden eredményes munkával egyĹitt, ez anrryit jelent, hogy a bűnelkövetóek az
eddigieknél jóval nagyobb része elkönyvelte, hogy a jogállamiság és annak kultuľája azmźn a
múIté Magyarországon. Mindenki úgy.érvényesití az érdekeit, ahogyan csak tudja. Ez egy
apró, de kiábrĺĺndító és lesújtó tünet. Erdemes megpróbálni az országot koľmányzóknak is
tanulni belőle. A másik a Víg utcai lepukkant haz valahogy otthont ađ a
Rendőrkapitányságnak, de mindannyian tuđják' hogy nem alkalmas afę|ađat betöltésére. Egy
rendőrkapitanyság nem egy egyszeru és nem egy olcsó kéľdés. Polgármester Ur |źfi-e aľ.:a

esély, hogy adott esetben az onkormányzat és a rendőľség egyiittműkĺjdésével ebben a
ciklusban egy új rendőrkapitanyság éptilete, vagy egy felújítás ezen az éptileten elérhető
legyen. Mindenľe valő az épület, csak arľa nem, amire haszná|ják a rendőrök. Kĺjszöni aszőt.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Yaĺ rá esély, Képviselő Úr. A tavalyelőtti évben elkezdték tervezĺi. Azt szeretĺék (a
rendőrségi szempontokat is figyelembe véve megkeresték azokat az iires telkeket, amelyek
szőbajöhetnek), hogy a Futó utca 5-7-9 szám alatti ĺjnkormtnyzatí telken épülne ezmegEz
egy olyan fekvésű telek, arni azontúl, hogy koze| van az onkormányzathoz, de gyors elérést
biztosít a kerület legtöbb pontjaľa. Szóba került a Bacsó u. l7-I9. szźlm a|atti telek, de az egy
zsźlkutca, a be- és kikozlekeđés ott jelentős nehézségeket okoz. Az onkoľmányzatnakbaľ nem
feIadata, de erejéhez mérten részt fog venni egy ilyen beruházásban' mert kerĹileti érdek, hogy
a ľendőrök jobb körĹilmények között ďolgozzanak. mert megérdemlik és motivációt is jelent,
meg azért is, hogy ne egy ilyen lepukkant hźľ'ban legyen a keľület rendőrsége. Ez tekintély
kéľdése is, hiszen a rendőrség jelenlegi éptilete nem a rendőrségnek éptilt. Nagyon rossz
źtl|apotil, tehát komoIy összegeket kellene magáta a felújításríra is fordítani, és a funkcióját
sem tudja maradéktalanul ellátni, mert azirodai helyiségek sem így keľtiltek tervezésre, egy
átmeneti megoldásnak szt.ntźlk 60 éwel ezelott. A helyzet az, hogy tervezik, nyilván a
B elügymini sztérium egyiittmĺĺködésére sziikség lesz.
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Egyébként erľe kaptak ígéretet, amit jónak tartana, hogy egy keľtileti vagy egy szomszédos
kerülettel összevont ügyészség is berme lerľre az épületben. Nem taľtaná kizártnak. hogy a
Jarási Hivatal bizonyos szervei, amelyeknek a rendorséggel dolguk van, a munkakapcsolat
szempontjából előnyösebb lenne, azokat is be lehetne ebbe az épiletbe koltöztetni. Tervek
vannak, az onáIIő megvalósításhoz nincs, de a telekkel és némi pénzze| reméli, hogy a
Képviselő-testület támogatni fogsa ezt abenlhźzćlst, hogyha a Beltigyminisztérium eljut odáig
a dcĺntésében. Fölfogni nem tudja, hogy hogyan jutott el az önbíráskodásból a jogállami
válságig, de majd a jegyzokonyvben ezt vissza fogja hallgatni, Képviselő Úr. Megadja a szőt
Kapitány Úrnak.

Molnár Gábor
Kösz<jni aszőt, nem szeľetne kiegészítést tenni.

Dr. Kocsĺs M'áté
Megadja a szőt dr' Erőss Gábor képviselő úrnak'

Dľ. Eľőss Gábor
Kĺjszĺjni a szőt, köszöni Kapitany IJr beszámolóját. Ez egy sajátos he|yzet, hogy egy olyan
évről kellett beszámolni, amikor nem a Kapitány Ur vezette a Kapitányságot. Ezzel egyiitt
érdeklődéssel olvastĺík és hallgattak. Volna egy konkrét kérdése, a II. pont (2) bekezďésében
szerepel egy ilyen, hogy a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozás eredményességi mutatőja l3-hoz képest 20l4-ben24-rőI18 %o-ra csökkent. Van-e
effe esetleg valami magyarźzat? Miéľt csĺikkent ezeft a területen a nyomozás
eredményessége? Az is lehet, hogy ezek a %o-ok csak egy-két esetet takaľnak. Ha ez egy
jelentős csökkenés, akkor érdemes egy magyaľázatot mellé tenni. A másik kéľdése az volna,
hogy a prostitúcióval kapcsolatosan volt-e a beszámolóban, hogy annak a felderítése hogy ál1,

a kerületben elég sok lakosságipanaszvarlezze| kapcsolatosan,részbenkoztéÍi, részben nem
kozréri prostitúció tekintetében. A haľmadik, a beszámolóban volt róla szó, hogy a
biĺnmegelőzéste nagy hangsúlý fektetnek a jtivőben és szeľetné, ha a Képviselő-testĹilet
ebben tźtmogatná. Személyes beszélgetésük alkalmával beszéltek a ,,Szomszédok egymásért
mozgalom'' kiterjesztéséről és egyéb más programokľól és szetetné, ha ezek tovább
erősödnének még a tervekben foglaltakhoz képest is. Köszöni a szőt.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megadja aszőt Molnáľ Gábor kapitány úrnak.

Molnár Gábor
Az első kéľdésérę Képviselő Úmak, hogy csökkent a 13-as évhez képest a20|4-es évben a
közterĹileten elkcjvetett kiemelt brincselekmények nyomozáseľedményességi mutatója. Ez egy
szűk bűncselekményi kör, tisszesen 14 bűncselekmény. A köĺertileten elkövetett
bűncselekmények Il3-ával cstĺkkentek. Valóban ez a fajta búncselekmény feladatot ad a
2015-ös évre is, van miben előrelépni. Polgármester Ur is érzékeltette, hogy nem fognak
hátradőlni és a 2015-ös évben ezt anéhźny oÁ-os csökkenést e bűncselekmények tekintetében
is kiemelten kezeljék' A prostitucióról ktilĺin nem tett említést a beszámolóban, ez egy jő
észrevéteL, de nem kellett, meľt olyannyiľa visszaszorult, hogy a köZtertileten elkövetett
prostituciós tevékenység źůta|ában szabźiysértési elkövetés, nem bűncselekmény. De mivel
konkrét kérdés voltezzel kapcsolatban, ezért erre pontos vá|aszt fog adni.
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A harmadik felvetéssel kapcsolatban, a brinmegelőzéssel kapcsolatban véleménye szeľint is
kiemelten fontos, nem hiába Rendőrfőkapitány Ur is ezt jelölte meg 2015-ben fő
célkitűzésként. Tĺjbb kerületben teljesített szolgá|atot korábban, de ami itt Józsefuárosban
tcirténik' az pé|daértékű. Nem csak mondvacsinált dolgokat lát' hanem tényleges tetteket is
tapaszta|t. Ebben személy szerint, és a kollegái is részt vesznek. Az iskolarendőri programot
szeľetné még aktívabbá tenni, ez országos szinten minta, és példaéľtékű. Köszöni szépen,
ennyit szeretett volna mondani.

Dr. Kocsis l/Iáté
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon!

Pintéľ Attila
K<jszöni a szőt,Iáthatjek a rendőrség eľőfeszítéseit' hogy évről-évre valamivel jobb a he|yzet,
voltak olyan évek, amikor nem sikerült láwányos eredményeket elérni, de a közteriileti
térÍigyelő rendszernek köszĺjnhetően azéĺt visszaszorulĺrak a kĺizteruleti bríncselekmények. A
lakossági bejelentések közĺjtt szerepel, hogy a ľendőrség a bejelentésekľe lassan reagál. A
beszámolóban is említették, hogy egyik prioritása lenne a kapittnyságnak, hogy az
elkövetkező időszakban minél előbb el tudják kezdeni a nyomást, illetve kiérkezzenek a
helyszínľe a nyomozők. Bízik abban, hogy lesz eľre elég embere a Kapitány Úrnak. A
tuľisztikailag frekventált területeken, a Blahán, a Palotanegyedben elsősorban posztos járőrök
teljesítenek szolgá|atot, de ez azt isjelenti, hogy a bűncselekményt elkövetők a kerület más
részeite, pI. a Pápa térre, és a Népszínház utcába húzódnak vissza. Ezeken a helyeken is
kellenének jaľőľök. Az intézkedéseik során, amikoľ elfognak bűnelkövetőket, ezek közu| a
személyek kozül milyen az arttny, a korábban bűncselekméný elkövetők milyen arányban
vannak? Milyen arźnyban vaĺnak azok, akik ellen van-e más folyamatban |évő e|jártts' vagy
maĺ biintetés-végrehajtási íntézetben kellene lennie, csak nem vonult be? A bűnismétlők
arányáta kívĺĺncsi, van-e erről a rendőľségnek adata? Kclszcini a szőt.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megadja a szőt Molnar Gáboľ kapitany úrnak.

Molnár Gábor
A reagálási képesség Budapest-szinten több percet javult egy éven belĹil, ami nagyon sokat
jelent. Most minimálisan 20 perc fölött van, és a céI, hogy 20 perc a|á csökkenjen. A VIII.
keľĹileti rendőrkapitanyság hozza az źtt|agos ľeagálási képességet, biztos, hogy fejlődni fognak
ebben is. Erre tĺjkéletesek azok a rendőrkapitźny áItaL hozott intézkedések, ame|yek, eń.
szotgalmazztů<. Jő leľľre több nyomoző, egyért a Képviselo IJta|,lehetőségeikhez mindent
megtesznek, ha tĺjbben lennének, akkor gyorsabban tudnanak reagálni. Budapest
legfrekventá|tabb helyeire kellenek a posztos ľendőľĺik, ebből nem tudnak elvenni. A
Készenléti Rendőrségnek vannak egységei, akik ki tudjĺĺk egészíteni ezt a feladatot és a
Népszínhaz utcában is ők végzik el a jźrőrszolgálatot. Kenileti állomanyból nem tuđnrínak
hozrĺ kĺizel ilyen eľedményt. óľiási dolog az, hogy állandó jelleggel több készenléti rendőr
egység van a kerületben. Igy lehetőség van arra, hogy nemcsak a kiemelt helyekĺe, hanem
más utciákba is eljussanak a ľendőľök. Ez is eredményezte azt, hogy 1l3-áva1 csökkent a
kĺjzterületen elkĺivetett bűncselekmények szźlma.
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Az arányoh'ra szabá|yséĺtési ügyekben' búncselekmények esetében a korábban eljárás alá vont
büntetett állampolgárokkal szemben, erre nincs statisztikai kimutatás, egyedi esetekben
vizsgćůják, viszont minden esetben vizsgáIják, ami fontos a rendőrség és a bíróság szźtmźna is.
Sokkal nagyobb súllyal nyom alatba, hogyha van biintetett előélete.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.

Dr. Feľencz Orsolya
Köszöni a szőt, köszöni Rendőrkapitany Úrnak abeszámolóját és számos adat meggyőző, a
további ilyen tendencitt|<hoz sok sikert kíván. Pozitív a szemé|yes tapasztalata a körzeti
megbízottak tevékenységéről. Mint a Kábítószerügyi Egyeńető Fórum elnökeként szeľetné
megkoszönni ań. a tźĺrnogatő, segítő, szakmai részvételt és egyĹĺttmúködést, hogy a
KábítószerugyíEgyeztető Fóľumban a Józsefuárosi Rendőrkapitanyság résń. vesz, másrészt a
20l5-16-os évľe elfogadott drogellenes statégiájábn k-ét olyan pont is van, amely a

rendőľkapitányság egytittműkĺidését igényli. Egyrésń' a drogrrevencióban, fontos szerepet
szánĺak a DADA-progľamnak. A kínálatcsökkentés hatékonnyá tételę is nagyon fontos, és a
csökkentése fontos a kerületben. Koszöni a szőt.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

Megadja aszőt Simon György képviselő úmak.

Simon György
Nagyon részletesnek és részben kielégítőnek tĄa a beszĺĺmolót. Gyerekkori és fiatalkoľi
bűnözés és kiskoruak biínözésének száma egyre nagyobb. Kérne egy olyan statisztikai ađatot,
hogy ezek a számok hogyan alakultak a 18 éven aluliak körében? Sértettként egy fél éjszakát
eltolttĺtt a ľenđőrségen és belelátott ott a rendőľség munkájába. Azon sértettek kozé tartozik,
akik hamarabb értesültek a vagyontárgy eltulajdonítástrő|, mint ahogyaĺ ań" észľevette volna.
Azon az éjszakánkjzárő|ag fiatalkoru bűnelkövetőket vittel be a rendőrségre. Egy statisztikát
szívesen látna enő|. Kĺjszĺjni a szőt.

Dľ. Kocsis Ndáté
Megadja aszőt Molnar Gábor rendőľkapitany úrnak.

Molnáľ Gábor
Utánafognézĺi, hogy van-e ilyen statisztikai adat és vá|aszt fog adni rá.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Kĺjszöni a szőt. Amiről Simon Gycirgy képviselő ur beszélt, az egy nagyon fontos kérdés, és

eÍTe nagyon sokan kívancsiak. Vajon hányan élnek a keriiletben, akik ľendszeľesen
bűncselekményeket kovetnek e|? Azok, akik egyszer-kétszer biĺncselekményt követnek el,
azok bűnismétlők lesznek, és életfü nagy ńszét börtcinben, vagy szabađlábon élik le. Hányan
élnek ilyenek a kerületben? Fontos az, hogy lássak azt, hogy ez a rendszer milyen
hatékonysággal tuđja távol tartaru a bűnĺizőket a tarsadalom egészséges részétől. Aki már
elkövetett búncselekméný, minden esetben előzetes letartőztatásban taľtják?
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Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Molnár Gábor rendőrkapitány úmak.

Molnár Gábor
Nagyon jó jogintézmény keľült bevezetésre néhány éwel ezelőtt, egy az ugynevezeft ,,három
csapás'' jogintézménye, amely leginkább erőszakos bűncselekmények esetén, pontosan meg
van határozva, hogy mely brĺncselekmények esetén, abban az esetben a bíróság sokkal
súlyosabban szankcionálja az elkovetett búncselekméný. Erre azért reagá|tak a
törvényalkotók és a mai napig jól működik. oľül annak, hogy nem lesz munkanélkiili rendőr,
meľt van mit feldolgozni, đe sajnos jó lenne egy bűncselekmény nélküli tarsadalomban élni.
Ha követett eI az elkövető bűncselekméný, akkor őrizętbe veszik, illetve előterjesztést
tesznek az e|ozetes |etartőztatására az ügyészség felé. Az ügyészség indítvĺányoz, és a bíróság
eldonti, de vizsgálni kell tĺĺbb köľülméný, a bűncselekméný, amit elkövetett, annak súlyát,
vizsgálni kell, hogy hányszor volt büntetve, eljárás folyamatban van-e' vagy íté|etet kapott.
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kényszerintézkedést meghozzźk és a bűnelkovetőt őrizetbe veszik és előterjesztlk az előzetes
Ietartőztatásźú.

Dľ. Kocsis M:áúé
A nap irend v itaj át lezáĺj a. S zav azást a b o c s átj a a határ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság 2014' évi
tevékenysé gér o| szől'ő be számolój át tudomásul veszi.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 20| 5. április 1 6.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a beszámolót 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta. Gratulál a rendőrség źilométnyźtnak, Kapitány úľnak, és további jó munkát kiván az
idei évre! Koszöni, hogy itt volt.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR o Z AT]FI)Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZoToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
87ĺ2015. (N.16.) 15IGEN O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselotestĺilet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. keľiileti Rendőrkapítźnyság 2074. évi
tevékenysé gét o| sző|ő beszĺámolój át tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
lJatáriđó: 201 5. április 1 6.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Képviselő Úľ tigyrendben szeretn e hozzászőIru.
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Komássy Ákos
IgazabőI a napirendi szavazźsnál kellett volna ügyľendben hozzásző|ĺia, elfelejtette. Azt
szeretné javasolni, hogy az íntézméĺyvezetői pźtlyázatokat táĺgya|ja a Képviselő-testület nyílt
ülésen. A jogszabály lehetővé teszi azt, hogy az érintettek kérésére zźlrt u\ésen tárgya\ák.
Miután három fontos oktatási intézményről van szó, ahol mindenhová egy-egy kompetens
páIyáző van, és a Testület a páIyćnatokat csak véleményezi, ezért nem annyira szemé|yi
mérlegelésről van szó, mint sokkal inkább a progľamjukľól, az oktatáspolitikai tartalomĺól.
Erľől tud beszélni a Képviselő-testtilet, ami szerinte keľĹileti éľdek.

Dr. Kocsis M:áté
Igy |esz. Az intézményvezetői pá|ytzatban érintettek hozzájáru|nak a nyílt ülés tartásához,
akkor semmi kifogásuk nincs ez ellen. Ez mindig így szokott lerľri. Ügyrendi javaslata:

- a 2l2-es napirenđ nyílt ülésen kerüljön meg!źltgyalásľa és llL-es napiľend legyen,
különĺjs tekintettel az iĺltézményvezetők elfoglaltságára. Szavazásra bocsźÍ1a az
ügyľendi javaslatot.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet az ügyrendi javaslatot 15 igen, 0 nem, 0
tartő zko ďás sal el fo gadta. Nyílt iilé s en fo lýatj ák.

ĺZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
88/201s. (ry.16.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület dľ. Kocsis Máté polgármester ügyľendi javaslatát elfogadva úgy dönt,
hogy a 2l2. Javas|at intézményvezetői pá|yázatok véleményezésére címrĺ előterjesztést
nyílt iilés keretében a következo napirendk ént tźtr gy a|ja.

Napiľend 1|2. pontja
J ava s l a t i n tézm ényv ezetői p á|y ánatok v élem ény ezés éľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

Dľ. Kocsis M.áté
Megkérdezi Santha Pétemé alpolgármester asszoný, mint előterjesztőt, kíván-e előterjesĺői
kiegészítést tenni? Megadja aszőt Santha Péterné alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Megköszöni mind a haľom intézményvezetőnek' akik ezekben a pillanatokban is vezetik
ezeket az iskolfüat, hogy vették a fźraďságot, elkészítették a ptiyázatokat, amelyek nagyon
alaposak, nagyon jók. Bízik abban, hogy elfogadják ezekęt a pźiyázatokat, a Képviselő-
testület messzemenően támogatja, nagyon szeretnék, ha lőzsefvtros gyermekeiért az
elktjvęĹkezendő iúĺ3szakbaĺl inĹézlllérlyvezetĺ5ként ugyanaruryit telurétrek, rrrint eddig.
Megkciszĺini az edďigi munkát, bízik benne, hogy hamarosan grahilá|hat és kíváĺhat további
jó munkát.
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Dr. Kocsis N.{áté
Arra binatja a Képviselő-testiiletet' hogy a lehető legpozitívabb véleménnyel legyenek a
jeloltekkel kapcsolatban. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
oľömmel veszi, hogy három kompetens jelentkező páIyźnott efie a hĺírom vezetói áLlásra.
,l.artalmas, 

alapos pľogramot nyrijtottak be, ezä|ta| t.ontosnak tĄa, hogy az Önkormanyzat, a
kerületi táľsadalom érdekében időnként az o|ďatźsi íĺtézméĺyekkel is tudjanak eszmét
cserélni, és szerinte a vezetőí progľamoknál relevánsabb pillanata ennek nincs. A
Zeneiskolához kevésbé sző|nahozzá, mýEEYőző volt a pá|yázat, ennél sokkal többet nem is
tud hozzátenni. A Lakatos Menyhért Altalános Iskolanak megköszöni, hogy ilyen alapos
kimerítő szakmai tartalommal megírt ptiyázatot dogozott ki. orömme| |tĺtja, hogy olyan
vezetoje |esz a _ voltak Wízis időszakok - Lakatos Menyhértnek, aki |źnja a probléma
gócpontjait és törekszik azoknak a kezeIésére. Fontos, hogy lássák és kimondják, hogy a
Lakatos Menyhén iskola még mindig súlyos válságban van. Apľóságoknak tíjnnek, de fontos
jelenség minđenképpen, hogy az iszonyatosan kis diźkIétsztm is úgy tűnik, hogy
csökkenőben van. Bízik abban, az a bizonyos arculatjavítási program a leendő ígazgatőnó
pźiyźnatában Szerepel, az ezen segíteni fog. Kifejezefren bízík abbarl, hogy túlbillen a
mélyponton az iskola. Meg kellene próbálni az onkoľmányzatnak kĺizremfüĺidni eze|,nek az
orvoslásában, akkor is, ha nem az Önkoľmányzat a fenntaľtó. Nincs gyeľmek- és
ifiúságvédelmi felelős egy ilyen krízisben lévő iskolában és még pszichológusuk is csak
negyed állásban van. Az is kiderül aptiyźzatból, hogy méga technikai feltételei sincsenek
meg igazén a fejlődésnek és a modernizźitsnak, márpedig a Lakatos Menyhértné| ez
kulcskérdés, anélktĺl gyakorlatilag nagyon nehezen fog tudni kitĺlmi ebből anehéz és súlyosan
szegtegtit helyzetből. or<jmmel olvasta, hogy nyolc szakmai munkakĺizösség, és két
szakszervezet és koza|kalmazotti tanács is működik az intézményben. Tudja, hogy nagyon
pici lélekszámot mozgat majd az intézmény, de ezze| együtt ezek szerinte fontos
letéteményesei annak, hogy valamiféle közĺisségi fejlődés ott kellő tápta|ajra találjon.
Kifejezetten örĺjmmel veszi, hogy a JSZSZGYK-va| a FiDo téľ hasznźiatáról egyiittmfücidési
megállapodás van kirajzolódóban. A kiábrándítő kompetencia-méľési adatokkal és az ezen
keresztül kivetülő pľoblémák kezelésével is foglalkoznak és egy intézkedési tervet dolgoztak
ki rá. Az a javaslata, hogy kevésbé a kompetencia-mérési eľedményekľe koncentráljanak,
meľt azok fontos indikátorok, de a valódi válság kezęlése sokkal inkább kulcskérdés. Például
az ökoiskoIa-víziő, ami a program végén szerepel, azkifejezetten előre mutat. Meg kellene
próbálni, az 1||etékes állami hatósággal együttmtĺködve eljutni oda, hogy belássák és
kimondjak, hogy a Lakatos nem egyszeľĺĺen csak iskola, hanem társadalmi rehabilitációs
intézmény is. Levették az źita|źnos művelődési központ j e|zőt rő|a, de ettől még van egy ilyen
taľsadalmi funkciója is. Szerinte fontos feladatuk lenne, amennyire a Képviselő-testület hatása
itt érvényesul,hozztl' kellene jrárulni ał.lhoz,hogy az iskola megszabaduljon ettől a névhez
kapcsolódó befogadhatósági korlźńozástől. onnantól kezdve, hogy Lakatos Menyhértnek
nevezik, onnantól kęzdve automatikusan taľsítsákhozzá a szegľegációt. Sok mindenben állja
azÍÍját az iskola integráló szerepének és a szeľepe bővĹilésének. A Losonciról tudjak, hogy
egy Szuper intézményvezetőró| van sző, aki már az elmúlt években is bizonyított, de ań. is
látni kell, amit mĺáľ korábban is tudtak, hogy nagyon szépen |eírta pá|yézatában, szakmai
megkcizelítésből (egyszeriĺsítve politikailag foga|mazza meg), hogy szegĺegációs válság
hatfuán billeg a Losonci iskola is, a kerĹilet legnagyobb iskolája. Ezzę| muszáj kezđeni
valamit, az, hogy évek óta rendszeresen veszítik el a páIyázati foľrásokat, ez nagyon
komolyan veszéIyezteti azt, hogy el fudja kerülni a szegregációs kľízist a Losonci.



A személyes véleménye az, hogy sajnos a működési zavarokból, mind a JIK, mind a KLIK
meg az egész oktatási reform egy csődbizonyítvány tudott kiállítani magának, a Losonci Téri
Altalános Iskola egyébként nem olyan rossz Sorsa kapcsán. Figyeljenek oda, amerrnyire lehet'
támogassák a Losoncit abban, hogy mege|őzze ezt a szegregációs kľízist.Bízik benne, hogy
majd lesz egy olyan áIlami, a KLIK utódja, oktatási Hivatal, vagy minek fogjak hívni, jó
gazďája lesz. Az onkormányzat is tud abban segíteni, hogy ne billenjen át ezeĺ a bizonyos
rossz holtponton az intézmény. Egyébként az intézményĺezetői páIyázatok támogatását
javasolja.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Megköszöni a rész|etes, alapos és szakmailag kiváló pá|yźnatokat. Részben csatlakozva
Komássy Akos képviselő á|tal mondottakhoz, ta|źn kicsit keményebben foga|mazva,
elsősorban a Lakatos Menyhét Altalános Iskola és Gimnaziummal kapcsolatban mondja el a
véleményét. Egyszer már felmerült a képviselőtestületi ülésen az a probléma, hogy mi a
helyes hosszú távon' hogy ha az onkoľméĺnyzat megpróbál mindent megtenni, ilIetve az
onkormanyzat a KLIK-kel és egyéb hatóságokkal és szervekkel karöltve megpróbál mindent
megtenni, hogy a körülményekhez képest jól tudjon múkĺjdni ez a szegregá|t intézméĺy, vagy
pedig mégiscsak az a he|yes' ha levonj ák az oktatás-kutatók és a szakkođalom egyértelmű
kovetkeztetését. Ez pedig az, hogy a legjobb szándék mellett sem... nagyon szeretné
hangsúlyozni, hogy nehogy félreéľtés legyen, egész biaos benne, hogy aziĺtézményvezető,
jelenlegi és leendő pedagógusok és mindenki az iskolában a lehető legjobb szándékkal a
lehető legtöbbet adjĺĺk és kihozzák a maximumot, de mégis Magyaľoľszágon és a világon
mindenütt bebizonyosodott tény, hogy szegľegált környezetben a tanulók teljesítményą aZ

iskola eredményessége nem kielégítő. Nincs más megoldás, mint integráltan oktatni a
hátrányos heIyzetu és roma tanulókat is. Es ha kialakult már egy szegľegáció egy adott
oktatási intézményben, akkoľ ań. a szegregźrciőt adott esetben, ne a szakmai munka
kĺitikájanak vegyék, ellenkezőleg, akkoľ nincs más megoldás, mint aú. az iĺtézményt, |átszlk
itt is a tanulói létszámokból, hogy egyre kevesebb a tanuló, a tanulói állománý és egyébként a
pedagógus állományt is elosztani olyan iskolak kozott, ahol integrált köľĹilmények között
tudnak tanulni a tanulók. Egyébként a pedagógiai munka is körmyebb integrált körtilmények
közott. Részben nehezebb, meľt diffeľenciálásra van sziikség, ľészben viszont mégiscsak
kĺinnyebb, mert nem alakul ki egy olyan mikľokozmosz, ahol a tanulást gátló hangu|atvan az
oszttt|ybarl. Ań javasolja, hogy szintén a köznevelési torvényben szeľeplo és itt a páIyázatbarl
egyébként óvatosan és nagyon diplomatikusan megfogaImazott pľoblémát, ań.prőbáIjáksaját
fonásból orvosolni,.éspedig ań,hogy sem pszichológus, sem gyelmekvédelmi felelős nincs
az intézsnényben. Epp azéĺ, meľt a köznevelési ttĺrvény a korábbi gyakorlathoz képest
kevesebb segítő munkahelyet irényoz e|o, és a Lakatos alacsony tanulói IétszámábőI
kovetkezően nem jut még eEY, vagy egy fél álláshely sem' azt szerctné kérni az
onkoľmányzat vezetojétől, hogy va|amifajta együttműk<jdés keretében (akríľ plusz forrás
fe|ajánlásával a KLIK vagy az oktatási Hivatal felé) biztosítsák, hogy ezeket a pedagőgiai
munkát segítő állásokat megkapja az ískola. Ez szeríĺte tüneti kezelés, viszont a tiineti
kezelések soľában egy fontos lépés lenne.
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A tervek közül kiemelné az okoiskola tervet' azt gondolja, hogy mindenképpen jó elképzelés,
viszont mindaddig, artíg államilag is sújtott, pszichológusától, gyermekvédelmi felelősétől és

egyéb pedagógiai asszisztensektol megfosztott,vagy egy résztiktől megfosztott inténnéĺyként
kuzd a ĺehéz pedagógiai feladattal, addig nem lát valójában ľeális esélý arľa, hogy akźtt egy
ilyen rebranding-gel, ami szerepel a javaslatban' reklám, meg új aľculat, aztnemtźtmogatná,
hogy átnevezzék az iskolát. Egyébként sem oldaná meg a kérdést, meľt hogy sajnos a
gyakorlat az, hogy egy szegÍegált iĺtézményből kimenekítik a középosztálybeli szülők a
gyermekeiket,tehát nem tud sikeres lenni egy ilyen marketing kampany. Ertékeli és érti a
szándékot, vgyanez van a pedagógus állománnyal is, tehát ami a pá|yazatbarĺ szerepel, hogy
gyakori a fluktuácíő, ez is egy tipikus jelenség a szegtegá|t intézményekben, hogy a
pedagógusok gyorsabban kiégnek, elfaľadnak, elhagyj źk az iĺtézményt, ez egy ilyen dupla
probléma, hiszen újabb és újabb pedagógusokat kell találni a távozők helyére. Másľészt a
tanítás eľedményessége szempontjából is egy probléma, hiszen sokkal nehezebb úgy tanítani,
hogy év kĺjzben vagy akáÍ évente változik a ĺr,agyartanár' Szeľinte hosszú távon
Józsefuaľosnak és a jőzsefváĺosi gyerekeknek nem érdeke, hogy fennmaradjon a Lakatos
Menyhért mint szegregált iskola. Az volna az érdekük, hogy integerált köriilmények között
tanulhassanak, a pedagógusoknak is egyébként az vo|na szerinte az étdeke. Ezéľt rcjvidtávon
kéri Polgáľmester Uľat, hogy segítse hozzá az iskolát a gyermekvédelmi felelős és a
pszichológus munkahely vagy álláshely létesítéséhez, hosszú távon pedig kezdeményezze a
sze gr e gá|tan tanul ó j ó z s efu ĺíľo s i di akok inte grált oktatását.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt Erőss Gábor képviselő úľ, mint polgaľmester 9. éve önkormányzati vezető, néhiány

dolgot ebbéli minőségében szeretné Képviselő Urnak elmondani. Az Emberi Erőfonás
Bizottságon egy áľva hangot nem mondott ezeho| a gondolatairól, ahol szakbizottságként a
képviselők és a bizottsági tagok, a külsősĺik is sok mindent hozzáťunek volna. EbbőI az
következik, ami ahozztsző|ásának bizonyos részeibol is kiviláglotr, |ogy egy ilyen szakmaí
kcintösbe bújtatott politikai kortesbeszéd hangzott el' a Képviselő Ur egyébként számukľa
még a mai napig is ismeretlen oktatáskutatói múltjával kapcsolatban. Az itt iilő
iskolaigazgatókkal szintúgy kilencedik éve dolgoznak együtt' Sem a polgármester, Sem az
iskolaigazgatók nem tudnak felĹilni annak a mondatĺĺnak' hogy Képviselő úr ,,felszólítja a
polgáľmesteľt' hogy támogassa az iskolák munkáját'', ezt kilenc éve megteszi, akkor
kezdődcjtt az iskolákkal való szorosabb együttműködés, amikot ezt a közös munkát elkezdték.
Nem csak a kültartalmában,báĺ az źńIagpolgaľok szźlmára az volt a|egláthatóbb eredménye,

hogy az iskoláik külcsínyükben is megújultak, közttik a Losonci téri A|ta|ános Iskola is, elég
látványosan, hanem beltartalmukban is megújultak. Pontosan tudják azíttĺJIő iskoIaígazgatők
is, hogy mindig minden segítséget megkaptak és meg is fognak a Hivataltól kapni a jĺivőben.

Legyen kedves elkerĹilni azokat a látszatkeltéseket Képviselő úr, hogy felsző|ítja a

polgĺíľmestert atÍa, hogy támogassa az iskolaigazgatőkat, mert ez kilenc éve megtöľténik.
Egyébként varl ágazatért felelős helyettese a polgármesteľnek, aki szakmabéli, neki is kiváló
kapcsolata van aZ érintettekkel, ha maľ belementek ebbe a Lakatos problémába' nem
go''dolju, (ezt nem csak Erőss Képviselő Úrnak, de Komássy Képviselő Úmak is mondja),
hogy válságban lenne a Lakatos Menyhért iskola. A válság szót legyenek kedvesek ęlkerĹilni.
Azt-sem góndolja, hogy a névvá|toztatás az jő lenne, ha megismételné Képviselő Úľ, hogy
fogalmazottpontosan, hogy a névvźitoztatás az abefogadási képességet segítené, vagy hogy a
Lakatosmegbélyegzimagátazisko|átésszegregźllttáteszi.

i.
t_-"
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Azt sem gondolja, hogy a neve miatt szegregá|t egy iskola, vagy az oktatási progľamja miatt,
hanem sok esetben automatikusan az, a táľsadalmi kömyezete miatt. Azt sem gondolja, hogy
arra kellene felszólítgatni, hogy integrált oktatást vezessenek be az oktatźsi intézményeikben.
Ezek az oktatási intézmények így működnek. Aľĺa szeretné felhívni a figyelmtiket, nyilván
mindenki megéľtette a KLIK-kel kapcsolatos szomoľkodásokat, volt itt két képvise|ő, aztán
egy, aki megszavańa, nem szavazta meg. Ez mind nagyon szép, eń. ttirelemmel
meghallgatják mindig' nem is fog rá' rcagálĺi, đe azt keľĺiljék el, hogy a polgáľmesteľt
felszólítgatják arľa, hogy támogassa az iskolźů<at. Eń. az iskola vezetoi nem fogják komolyan
venni, ezeket a hozzászőlásokat. Az, hogy a polgármester nem veszi komo|yan, az a
legkevesebb, azza| nem kell foglalkozniuk, de az érintęttek nem fogják komolyan venni az
ilyeneket, pontosan tudjak az iskolaigazgatők, hogy mindig, minden ügyben fordulhatnak
hozzttjuk. Az iskolaigazgatőkjavaslatai a|apján szoktak dontéseket hozni. Altalában, hogy ha
képviseloi javaslat van, vagy vo|t az elmúlt kilenc évben, nyolc és fél évben, ilyen ügyben,
akkor is mindig megkérdezték, a polgármester mindig megkérdezte, vagy telefonon
megk&đezték a véleményfüet és mindig meghagyták az iskolaigazgatőknak a dcjntési
kompetenciájuknak azt, ami az iskolájuk körül történik. Sosem gonđolta azt, hogy a Hivatal
dolga lerne az, még oktatáskutatóként sem, a 300-as teremből beleokosodni az integrációs
kéľdéseikbe, mikoľ az iskolaigazgatők nap, mint ĺap ID-IZ őrát ęzze| töltenek. Nem véletlen
vezet1k az iskolát, nem egy kĺjzĺilfü nem véletlen hosszú évek óta iskolaigazgatő, az ugye
képességeket is kíván. Tehát jó, ha rájllk bízzźlk, ezze| csak ań. akarta kicsit bonyolultan
koľülírni. Megadja aszőt Santha Péterné alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péterné
Elképedve hallgatta ezeket a kiváló oktatási szakértói megnyilvánulásokat' véleményeket.
Ugyanúgy étezte magát, mint.az iskolaigazgatók, akik valóban évek óta mindent megtesznek
ezekért az intézményekért. Es ha az első mondatuk dicséľet volt, megdicsérték a kiváló
szakmai előkészítő munkát, amely a pá|yázatukban szerepel, de utána olyan elképesztő
negatívumokat soľoltak fel, amely |źtta az aľcukon, hogy ľendkívül rossz érzéseket keltenek
bennük. Amit Erőss Képviselő Ur mondott, hogy osszák szét a Lakatos Menyhért iskola
pedagógusait és diákjait a többi iskola köztltt, ha véletlenül ilyen gondolataik ttlmadnának,
akkor az Ierľ'ę a probléma, hogy megint beztlĺak egy iskolát. Lassan az az érzése, hogy
teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, kiforgatják, egészen más köntösbe bújtatják az
intézkedéseiket vagy az e|képzeléseiket, és ebből kvázi disszertáció-megvédést adnak elő itt a
képviselő-testületi tĺlésen. Ugy gondolja, hogy továbbra is kiválóan fognak működni és
szeretné, hogy ha a szegtegá|tintézmény kifejezés eIé az automatikusan szót is odatenné, meľt
nem szegregá|tźlk, amióta szabad iskolaválasńásvaĺ,azőtaa szülő dönti el, hogy hová járatja
a gyermekét és nem tehetik meg, hogy 30 gyeľeket ide, 30 gyereket oda helyeznek, ez a szi|ő
joga.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Feľencz Oľsolya
Rĺjviden reflektálna Erőss Gábor képviselőnek a sokadszoffa e|hangzott tudományoskodónak
ttinő, valójában politikai |őnngoktól hemzsegő hozzźsző|ásźlra. Reméli, ezt nem veszi
személyeskedésnek. Elég jól emlékszik íÍt az 1988-1990-es időtőlkezdve a töľténtekľe ebben
a|<lshazában'



A^. kell, hogy mondja, hogy a ballibeľális oldal, amelynek valamely legújabb kis
pártformációjanak képviseletében ül itt, mindent megtett azélt, hogy ezeket a Képviselő úr
által elpuffogtatott frźzisokat lehetőleg kiüresítse, lejárassa. Semmit nem tettek azért ebben az
országbaĺ oktatástigyben, sem Magyar Bálint, sem Hiller István, se mások vezetése alatĹ,
hogy bármiféle módon elősegítsék a |eszakadó ľétegek fe|zérkőzását, meg lehet tekinteni
visszamenő|eg 25 évre az oktatásiigy összes statisztikáját, problémáját, ebben a kérdésben
kízźrőIag romlottak a mutatók. Jó lenne, ha valami érdemlegeset sző|nahozzá, egy konkľét
helyi kérdéshez. Ez itt egy onkormanyzat' hason|ít a paflamenthez. Azt szerctné mondani,
hogy jó lenne, hogy ha a kérdésekkel foglalkozna, különösen úgy, hogy Képviselő ur politikai
oldala mögött az égvi|ágon semmilyen valós teljesítmény nincsen. A szegregáciő az nem egy
vagy másik politikai pźrt vagy oldal tęvékenységének az eredménye. Ez egy társadalmi
he|yzet, ha van egyá|talán, inkább arról kell beszélni, hogy az általános tĺírsadalmi
folyamatoknak itt helyben milyen hatásai vannak és arľa itt helyben milyen vá|asń.lehet adni.
A Képvise|o llrhozzásző|ása semmi érdemi megoldást nem mutatott, most sem' eľľe sem.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képvíselőnek.

Pintéľ Attila
Először is Alpolgármester Asszony egy mondatáľa szeretne rcagá|ĺi, hogy előbb-utóbb be
fognak zámi egy újabb iskolát, sajnos a demogľáfiai folyamatokból ez következik. Ha nem
születnek gyerekek, akkoľ nem tudják kittĺlteni az iskolákat.Eznem olyan probléma, amit itt
Jőzsefvźnos onkormányzattnak tilésén meg fudnának oldani. Ez egy súlyos társadalmi
pľobléma, ezt csak jelzi,hogy igen, elkövetkęzhet az azíđó, amikoľ ki kell tiríteni egy iskolát.
A másik gondolata pedig Erĺĺss Gáboľ és Komássy Ákos képviselő inhozzásző|ásához lenne.
Furcsállja azokat a gondolatokat, amiket képviselőtaľsai mondtak, ha képviselőként így
beszélt volna, ilyen kontextusban, például a Lakatos Menyhért iskolanak a nevét
összefliggésbe hozná azza|, hogy oda milyen gyerekek járnak és ez milyen befogadást tesz
lehetővé, képviselőként maľ máglytn égették volna el. Ugyanakkoľ képviselőtźnsai beszélnek
arcőI, hogy egyik vagy másik iskolában milyen szegregźrciő van. Hány roma gyerek jaľ oda, és
hány nem roma gyerek jáľ oda. Az lenne a kéľdése' például képviselőtarsai honnan tudjak,
egyik vagy másik iskolába hĺĺny roma gyeľek jár. Mi a roma gyerekek aránya, erľől milyen
felmérések vannak, honnan tudják azt,Ilogy ki a roma gyerek, ezek o|yan kéľdések, amik an.
gondolja, nagyon súlyos pľoblémát takarnak. A spontán szegregácíőt egyébként azMSZMP, a
képviselőtaľsainak az e|óđpártja tette lehetővé. A szabad iskolaválasztás bevęzetése révén,
szokta olvasni képviselőtarsai szellemi holdudvaľának a tanulmányait, ott ań. íiźk, hogy a
szabad iskolaválasztás az, aĺri a spontán szegtegáciőt előíđézi, đe eń. a képviselőtĺíľsak tették
lehetővé. Most mĺĺr nem lehet aú, monđani, hogy körzetesítenek, nem híszi azt, hogy a
tarsadalom ennek befogadásaĺa képes lenne. Az elmúlt évtizedek során a tisztelt
képviselőtársak szellemi holdudvaľa és újságíľói nem söpĺirték volna szónyeg aIá azt. a
problémát, bizony nagyon sťllyos társadalmi problémát okoz az, hogy a ľoma tĺíľsadalom
körében ÍIagy a szegénység, nagyon sok a hátrányosan halmozott he|yzetu család. Ebből
kifolyólag a gyerekeik is hátrlányba kerülnek, mert akáľ az iskolába bekertilve nem fudnak
olyan teljesítményt nyújtani. Nem képesek adott esetben egy olyan szakmźt szerezni, amiből
meg tudnak élni. Azt gondolja, hogy ez igenis a képviselőtarsak felelőssége, amik ellen most
szót emeltek, az e|mű|t25 és még korábbi években nyújtott munkájuknak az eredménye.
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Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek'

Dr. Eľőss Gábor
Polgármester Úr korábban elég iľonikusan nyilatkozott a szociológiárő|, ezért figyelmébe
ajarlIja az oL<tatás-szociológiai műveit, mely a Magyar Tudományos Múvek Tárźlban, az
mtmt.hu-n talá|hatő, ezekrészben online is megvarrnak.
Szeľetné, ha Feľencz orsolya képviselőtáľsa jól figyelné, amit most mond. Egyszer már volt
egy ilyen vita, csak ľöviden, akkor mar elmondta, amit most fog. Van egy olyan fideszes
politikus, bár borza|mas dolgokat csinál egyébként, de polgármesterként pont azt csinálta,
amit most javasolni fog képviselőtaľsainak. Ugy hívjak, hogy Lźnár János, megcsinálta
Hódmezővásáľhelyen azt, amirol beszél, megtette azt, nem csak aľra figyelt, amit egyébként
elmondott és hangsúlyozott, megtette ań", hogy az iskolában az adott köľĹilmények kĺjzĺjtt
kihozztka maximumot a pedagógusok, és aziĺtézményvezetók. Nem csak erľe figyelt és nem
csak megdicséľte, hanem frgyelt arra,hogy igenis az ađatok szerint a szegľegált kĺirulmények
kozott tanuló diákok^ teljesítménye ľosszabb és megtette azt, hogy igenis egy deszegregációs
programot hajtott végre Hódmezővásárhelyen, a hátrźnyos helyzetű és roma tanulókat
elosztotta, ahogy javasolja a képviselőtársaknak' és a pedagógusokat is elosztotta a teleptilés
iskolái köz<jtt. Az az eredménye lett, hogy nemzetkozi szakirodalom is idézi ezt a példamutató
integrációs projektet. Amiről beszélt, ez, és nem más, és a Képviselő-testület felelőssége, ha
mar véIeményezLk ezeket az intézményvezetői páIyźnatokat, gondolnak a józsefuáľosi diákok
hosszú távú jövőjéÍe, és arra,hogy az általános továbbtanulási mutatóik javuljanak, akkoľ ezt
úgľ tudjak biztosítani, ha biztosítjfü számukľa az integrált tanulás lehetőségét. Polgáľmester
Urnak pedig, tudja, hogy nem értette félre, elmondja, hogy nem álta|ában aZ igazgatők és az
íĺxézményvezetók támogatásźtra kérte Polgáľmester urat' egész biztos benne, hogy számos
tekintetben támogatja az intézményt, egész konkľétan kérte ana, hogy a köznevelési tĺirvény
miatt adódott heIyzetet, miszerint csak negyedállású pszichológus van' és nincs
gyermekvédelmi felelős, ezt ahelyzetet egy konkĺét akfu a KLIK-kel folytatott megállapodás
keretében, đe az is megfeleL, ha ezt Alpolgáľmester Asszony folytatj a Ie. Ezt a problémát
oldjak meg, ezt a konkľét problémát, ami jelenleg úgy tűnik, hogy fennáll, hiszen olvashattĺík,
hogy fennáll.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Sajnálja, mert az volt a szándéka a javaslattal, hogy a stratégiai jelentőségű oktatási
intézményeikľől legyen egy eszÍnecseľe, és nem egy pártpolitikai vitźra készült. Egytésń,
elfogadja és osztja äń, hogy az a típusú szabad iskolaválasztási rendszer, ami
Magyaroľszágoĺ műkcjdik, M ęgy elfuseľált döntés volt. Szeľinte is rossz oktatási miniszter
volt Magyat Bźiint, tizenegynéhłány éwel ęzt k<jvetően ezt a problémát lehet, hogy meg
leheteff volna oldani. Ha jól emlékszik, 5 éve koľmtnyozzák az orczágot teljhatalommal. Arra
szerette volna felhívni a figyelmet, aztkéti, hogy a jövőben is, ha lehet, fog|a|kozzon ezze| a
Képviselő-testület. Teľmészetesen az Erdélyi utcai iskolának abezárźtsát azt fatális tévedésnek
taĄa.Igenis sziikségĹik van a Magdolna negyeđ szívében, a Mátyás téren egy jó EľdéIyi utcai
iskolara. AztprőbáIta leírni, amit képviselőtaľsai is tudnak, igen, nem jó, hogy így van, de van
a kerület nem cigány populációjanak jelentős részében egyfajta láĹens cigany-ellenesség, ami
egyébként neheziti az Erdélyi utcai iskola státuszának, presztízsének ľehabilítációját,
iljjáépitését. Nem azért, mert a szegregáciő névnek lenne a kĺjvetkezménye, erről szó sincsen,
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csak túlzottan megpecsételi, vagy altltámasztja a ,,cigány iskola'' imźzst, ami egyenesen vezet
s aj no s auto m atikus s ze gre g áci ó b ekö v etk eztéhez, vagy fennm ar ađás áho z.
Ettől fuggetlenül nem létkérdés a név. Egyetért azza|, hogy minden oktatási intézmény ana
törekszik, hogy integrált oktatás legyen, de ne verjék át saját magukat. Valóban úgy helyes,
ahogy Alpolgármester Asszony fogalmazott, egy automatikus szegregáciős probléma vagy
jelenség, ami van a kerületben, aminek konkrétan a kicsúcsosodása az ErđéIyi utcai iskola
körĹil hatáĺozhatő meg. Ezzel szerinte a kerĹileti taľsadalomért felelősséget viselő
önkormányzatnak, akkor is, ha nem intézményfenntartó, csak működtető, foglalkoznia kell.
Azza|, hogy ha elhallgatják, azza| csak ártanak ahe|yzet javításanak.

Dr. Kocsis ľlláté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Lenne egy olyan j avas|ata, hogy ha a Lakatos Menyhért név nem felel meg, akkor nevezzék át
az iskolát, vagy tegyeirek javaslatot, Vass Aibertrői nevezzék el, és akkor ęz taiáĺ más
közeget is bevonzhatna a képviselőtáľsa gondolatmenete nyomán.

Dr. Kocsis M:áté
A napirenď vitźiźLt |ezárja. Napirend után megadja a szót Stenczinger Csilla igazgatő
asszonynak és ígazgatőjelölt asszonynak is, hogy néhány mondatot mondjon.

Stenczinger Csilla
Elég furcsán érezte magát, egy politik ai vitában vett tésń. és a ptilyázatthan ígyekezett koľrekt
képet adni. Aki megĺéńe atáb|ázatokat a térképet és mĺigé nézett., önmaga is tudta elemezni
ezt a he|yzetet, arrń az iskolában van. A jövőről szeretne beszélni, harom konkĺét helyen
érintette Józsefuárost, mint működtetőt, politikai vezetést apá|yźzatában. Az egyik az,hogy a
Losonci téri 

^|ta\źnos 
Iskolának a helye azzal, hogy a Práter utcai iskola megszűnt, és a

Corvin negyed odáig kúszik a Losonci iskoláig, a jĺivőben ľeméli, hogy meg fog változni, és
arľa kell felkészülni az iskolának, hogy a ktjrúttól az orczy útig lakó gyerekek, az ott
születendő kicsik azok aLosonci téri A|tatános Iskola szo\gá|tatźlsát vegyék majd igénybe, ha
odakerĹilnek. Ań. gondolja, hogy az elktjvetkezenđő években nagy ťrgyelmet kell fordítani, és
eztnemtudják egyedĹil megtenni, csak a Józsefuárosi onkoľmźnyzattámogatásával. A másik,
amít felvetett a pá|yźnatźlbarl, az a pedagógusok a|kalmazása, éppen a nem kĺinnytĺ
szociokuIturális hétténel rendelkezo gyerekek oktatása és nevelése speciális pedagógusokat
igényel ezen a terĹileten. Nagyon szép péIdák voltak a keriiletben atra) hogy Budapest más
kerĹileteihez képest milyen megbecsülése volt az itt dolgoző pedagőgusoknak. Szeľetné, |la ez
ahagyomány folytatódna, meľt könnyebb úgy elköte|ezettjózsefuárosi pedagógusokat találni'
akik hosszú évig itt dolgoznak és ftĺlvállaljak eń.aprob\émát és szépséget taláInak ebben a
pľoblémában is, pedagőgiai kihívást találnak' ha sokoldalúan meg tudják becsiilni őket. Ebben
is a józsefuaľosi tinkormźnyzattámogatásźi kell, hogy é|vezzék. A haľmadik a működtetés,
aní an. gondolja, hogy folyamatos párbeszédet követel a jĺlvőben is. Itt még arra reagá|na,
tudja, hogy a Keriileti Erdekegyeztető Fórum bizottságénak a tagsa, itt komoly erők
mozdulnak meg a jövő éwől ebben azugyben, reméli, hogy tényleg hasznosan ki tudják majd
használni ezt a |ehetőséset.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az előterjesztés ttľgyában további kéľdés, hozzászőIáS nem érkezett. A
nap irend v itáj át |ezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a hatát o zati j avas 1 atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nemzeti kciznevelésľől szóló 2011'. évi CXC. törvény
83. s (4) h) pontja.szerinti intézményműködtetői véleményezési jogával élve támogatja a

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnźzium, a Losonci Téri Altalános Iskola, valamint
a Józsefuaľosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetói beosztásának
e|Iátásár a 20 I 5 . február 27 . napj aĺ kiírt p á|y ázatok eredménye s e lb írál ás át.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. április 16.

Dr. Kocsis lNl.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, tartózkodás nélktil
elfogadta.

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN ls rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZoTo B B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
89t201,5. (IV.16.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a nęmzeti köznevelésről szóló 201I. évi CXC. töľvény
83. $ (4) h) pontja'szerinti intézméĺymfüödtetői véleményezési jogával élve támogatja a

Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnazium, a Losonci Téľi Altalĺános Iskola, valamint
a Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetói beosztásának
eIIźĺásźľra2}I5. februríľ 27. napjánkiírtpá|yázatok eľedményes e|birá|ását.
Fęlelős: polgármester
Hataridő: 2015. április 16.

Napiľend 1/3. pontja
Javaslat az Eziistfenyő Gondozóhán fe|űjítálsához kapcsolódő páIyá.zat
benyújtásáľa
(írásbeli előteľj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ ĺaté - polgármester

Dr. Kocsis ľ{.áLté

Napirend vítáját megnyitja. Megállapítja, hogy az e|őteqesztés tźrgyában kéľđés, hozzászőIás
nem éľkęzett, ezért a napirend vitájttlezárja, és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatot.

28



A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a nemzetgazđasági miniszter - a beltigyminiszterľel és az emberi eroforľások
miniszterével egyetértésben - álta| meghirdetett Szociális szakosított ellátást és a
gyeľmekek átmeneti gonđozását szo|gtůő önkormány zatí intézmények fej le sztésének'
felújításánaktámogatásáľa kiírt pá|yázaton indul a Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő
és Gyermekjóléti Központ Idoskoruak Atmeneti otthona _ Ezüstfenyo Gonđozőház
felújítása cé|jábőI a c) pá|yázati alcél - határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező,
önkoľmányzati tulajdonban és fenntartásban á11ó irĺtézmények fejlesztése
vonatkozásában bruttó 45.000.000 Ft beruházási összktjltséggel.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 5. április 1 6.

2. a) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti goĺđozását szolgáló
Ä.l,^*á*.,-^+: :^+Á'-^Ä^,,^|, ł^il^.-+Ä^Á'^^1, s^1!,ił+Á^A^^1, +A^^-^+A-A-^ 1,i!4 ^A1.,A-^+vlÁvrIrIąrJ LąLL IILLwLlIrwllJvĄ rvJrwJzlvJvlrvN' rvruJrL4JalA L4rIrUěclL.tJ6tlćt l\ltl L PaLJąLaL
benffitásához osszesen bruttó 25.000.000 Ft saját foľľást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás IIt07-02 cím működési cél
é,s általźnos tartalékon belül az á|talźnos taľtalék e|oirźnyzatárő| 25.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít akiađás 11601 cím _ cjnként vállalt feladat _ felújítási e|őirányzatźtra.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről sző|ő rendelet kcivetkező
módosításáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) _b) pont esetén 2015. április 16.; c) pont esetén 2015.május 31.

3. eredményes pá|yźzat esetén vźi|aIja, hogy a tlímogatásból megvalósuló beruházást a
beľuházás megvalósításától szźlmitolt 10 évig eredeti rendeltetésének megfelęlően
haszná|ja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. április 16.

a hatźtrozat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza,a po|gźtrmestert a pá|yázathoz sziikséges
dokumęntumok a|áirástlĺa és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősźtga felé töľténő benyúj tására.

Felelős: polgármester
Hatźnidő : 20I 5. április l 6.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy sikeres pźiyźuat, de az igényeltnél kevesebb pá|yázat|
pénzeszkoz elnyerése esetén a további költségekľő|tájékoztassa a Képviselő-testiiletet
és tegyen javaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgáľmester
Hatźnidő : a pá|y ázat elbir á|ásźń kĺjvetően

4.

5.



Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a haÍározatot 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)ZATALHo Z MrN o S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
90t201.s. (Iv.16.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a nemzetgazđasági miniszter - a belügyminiszteľrel és az embeľi erőforľások
miniszteľével egyetértésben - tt\tal- meghiľdetett Szociális szakosított ellátást és a
gy ermekek átmeneti gonđo zását szolgáIő ö nko rmány zati intézmények ťej 1 e szté s ének,

felújításának támogatásáta kiírt páIyźuaton indul a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Kozpont Időskorúak Atmeneti otthona - Ezüstfenyő Gonđozőház
felújítása céljából a c) páLyázati alcél _ határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező,
önkormányzati tulajdonban és fenntartásban áIIő intézmények fejlesztése
vonatkozásában bruttó 4 5 . 0 0 0. 00 0 F t b eruházási o s szköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. ápľilis 16.

2. a) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gonđozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításanak támogatástra kiiĺt pá|yázat"

benyrijtásához összesen bľuttó 25.000.000 Ft saját forľást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt. az onkormanyzatkíadás III07-02 cím működési cél
és általános tartalékon belül az á|ta|ános tartalék e|ofuányzatárő| 25.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás i 1601 cím _ önként vá||a|t feladat _ felújítási e|óirtnyzatára.

c) felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező
módosításáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a) _b) pont esetén 2015. április 16.; c) pont esetén 2015.május 31.

3. eredményes páIyázat esetén váI|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuházást a
benůltĺzź.s megvalósítástúőI számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznáIja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 16.

15IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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a hatátozat 1. pontja a|apjźn felhatalmazza. a polgármestert a pá|yázathoz szükséges
dokumentumok aláírásara és a Magyar Allamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatő sága felé töľténő benyúj tás ára.

Felelős: polgármester
Határiďő 2015. április 1 6.

felkéri a polgáľmestert, hogy sikeres páIyázat, ďe az igényeltnél kevesebb páIyázati
pénzeszkoz elnyerése esetén a további költségekrőItájékoztassa a Képviselő-testületet
és tegyen j avaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármesteľ
Hattridó : a pá|y źnat e|bír źiźsźń követően

l\T.^i-^.,ł 1 l/| ^^^+i^r \ 4frrr ![u r/ !. PUurJ4
Javaslat a Galéľia negyeddel kapcsolatos döntések meghozata|árz
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľ/.áté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájat megnyitja, felkéri Molnaľ Annamáľia kulturális tanácsadóját az
onkormányzatnak, hogy néhany szóban ismertetesse a Galéria negyeddel kapcsolatos
elképzelést, és a kérdésekĺe válaszoljon.

Molnár Annamária
Szeretettel kcjszönt minđenkit. A Molnár Ani Galéria tulajdonosa és igazgatőja, azt afe|kérést
kapta az onkormźnyzatíő|,hogy az onkormányzat e|képzelése alapján kialakítandó Galéria
negyeddel kapcsolatos szakmai észľevételeit mondja el, és adjon tanácsokat. A gaIériája 7.
éve múkĺidik a Palotanegyedben a Bródy Sandor utcában. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon
jó ötlet, a Palotanegyednek eleve van egy kulturá|ís imázsa, és ehhez kapcsolódóan ez egy
nagyon jó progĺam lehet a Galéria negyed kialakítása, amely koľtars profilú gaIériákta
koncentrálna. Cé|ja ezzel osszefiiggésben az onkoľmányzatnak, hogy különböző kulturális
tevékenységgel kapcsolatos vźi|a|kozások letelepedjenek a GaIéria negyedben. A program a
Bródy Sándor utcáta és annak kömyékére koncentľálódna. Nem lenne ľossz' ha a
Palotanegyed egyéb részein is lenne egy ilyen aktivitás. A Palotanegyednek elég sajátos
adottságai vannak, olyan típusú tevékenységet lehet behívni, amire ezek a teľületek
alkalmasak. Galériák mfüödhetnek füldszinten, đe emeleten és belső udvarban is.
Rendelkezésre állnak olyan onkotmányzati ingatlanok, amelyek alkalmasak lehetnek eÍÍe a
cé|ra. Yégeztek felmérést a lakosság körében is, és nagyon nagy a támogatottsága. Ez egy
nagyon kellemes tevékenység' nęm jaÍ túl nagy zajjal. rendkívĹil jó közĺinséget vonz.
A|ta|ában arcnđezvények is 8-9 óra magasságban véget érnek. A ga|ériájaegy taľsashźzban
mtikĺidik és még az ott lakó nyugdíjasok is szerętik. Szimpatikus az onkoľmźnyzat részéróI,
hogy szeretne ezze| a negyeddel kezdeni valamit. Hosszasan tudna még eĺľől beszélni, inkább
a kérdésekre váLaszol. Még nagyon fontosnak taĄa, hogy ezt a tevékenységet az
onkormanyzat tźlmogatni kívanj a, anni úgy nyiIvánulna meg, hogy a ľendelkezésre álló
helyiségeket egy kedvezőbb bérleti díjon adná a ga|ériák rendelkezésére.

4.

5.
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Ez az a típusú tevékenység, ami némi támogatásra szorult, a kortárs művészeti piac jelenleg
Magyaroľszágoĺ nem túl eľős. Ezek a ga|ériák rengeteg nonprofit funkciót is felvállalnak,
múvészeket képviselnek, olyan kiállításokat rendeznek, amelyek ingyenesen is látogathatók
bárki számáta, tehát a helyi közösségnek is nagyon sokat tudnak nyújtani kulturális téren.
Külonböző együttműködések is elképzelhetők, a helyi iskolákkal, kulturális intézményekkel
kialakulhat egy kapcsolat' gyerekeket tárlatvezetésekľe lehet virrni, ilyen témákban nagyon
nyitottak a ga|ériäk.Yáĺja a további kérdéseket.

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitźLjtLtmegnyitja. Megkĺiszöni az eđďigibeszámolót. Megadja a szőtKomássy Ákos
képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ennek a típusú városmarketingnek mindenképpen van értelme, és gratulál a koncepció
előterieszÍéséhez'- mennyivel tobbęt ér ęz a típusú munka, mint a romos kerítéseken is--- --^J

megjelenő ,,Jőzsęfváros Ujjáépül'' kis táblácska. Mennyire taľtja elegendő ĺisztönzésnek,
támogatásnak ezt a kedvezményes bérleti koncepciót? Kellő számll és mennyiségll galéria
legyen a Palotanegyedben. Javasolja, hogy komolyabb mennyiségű visszatérítendő
támogatással adott esetben az onkormányzat a kortárs múvészeti galériákat megtámogassa'
mert a kortárs ga\éia a ga|ériźi< kozott nem a gyoľsan' vagy automatikusan megtérĹilő
kategória, tehát kĺjnnyen lehet, hogy a jelentkezőknek átmeneti ťlnanszítozási segítségre lehet
szÍiksége. A visszatérítendő támogatással az Önkormányzat azigyon is és a Palotanegyeden
is sokat segítene. Jónak tĄa, hogy egy a|temativ koncepciót dolgoztak ki és hogy
Józsefuárosban a bulinegyed ne alakuljon ki. A gal&ia negyed koncepciót jó alternatívának
taĄa.

Dr. Kocsis ľI.áLté
Megadja a szőt a Tanácsadó Asszonynak.

Molnár Annamária
Természetesen öľĹil mindenfele tiĺmogatásnak' és annak a partján van' hogy ezt a
tevékenységet támogatni kell. Három évig volt a Koľtars Galériák Egyesületénęk az elnöke,
ahol nagyon aktív lobbitevékenységet végeztek, sajnos a mostani kulturális koľmányzat nem
ismeľi feI az ebben rejlő lehetőségeket. Ha ez megvalósul a VIII. kerületben, ald<or ez
mintaértékű lehet. Itt nemcsak az a cé|, hogy új galériák nyíljanak, hanem a mźlr meglévő,
ľeferenciával rendelkező ga|&itk. is költözzenek át a kerületbe, mert esetleg kedvezőbbek a
kondíciók, de az uj galériáknak is örülnek, egyfajta inkubátor jelleggel is műkĺjdhet.
Különböző területek vannak, hogy ki milyen eľedményeket ért el eddig, lehet ezekľe pá|yázni.

Dľ. Kocsis N{'áté
Csak abban szerctné megerősíteni az elmondottakat, hogy azzal a nem titkolt szandékkal
szeretnének Budapesten egy ilyen városnegyedet csinálni' hogy a mindenkori kultuľális
kotmányzatnak, kulturális államtitkaľságnak felhívják a figyelmét. Hangsúlyozni szeretnék
ennek azlgynek a fontosságtú,hogy fordítanak ľá némi energiát, de többet is kéne és többet
is lehetne. Egy ílyen szép belvárosias ľész, mint a Palotanegyed felvállalja eú., a]d<or azt a
kulturált, politikai értelemben nem értelmezhető demonstrációt megteszi a kulturális
áIIamtítkárság felé, ami ennek a fontosságát hangsúlyozza. Megađja a szót dľ. Erőss Gábor
képviselő úľnak.
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Dr. Eľőss Gábor
Máľ egyszer gratulált a koncepciőhoz. Kérdezi, hogy mennyire lenne lehetőség a felsőoktatási
intézményekkel, illetve a kĺizoktatási intézményekkel a vizuális nevelésprogramba
bekapcsolódva az iskolák rujzőráIhoz szervesüljön a kerület oktatási rendszeľébe is ez a
dolog.

Molnár Annamária
Ez az iskolákon múlik elsősorban, az ő ga|ériája abszolút nyitott, tęhćÍ. ha egy iskola rujzőra
keľetében kérné, hogy a kortáľs mrĺvészetről beszéljenek, akkor ez most is megvalósítható.
Magyarországon sajnos a vizuális kultúra oktatására nem fordítanak kellő hangsúlý. Ebben is
lehetne egy mintaprogľamot kialakítani. Ahátrtnyos helyzehĺ gyerekľe pedig kimondottan jó
hatással van az ilyen jellegű foglalkozás. Minden ga\ériábarl van effe képzett ember, eZnem
megterhelő, plusz költséggel eznem jár. Az a legjobb, haaz általános iskolában kezdik el. A
gal&iája részt vesz nemzetkozi vásárokon, elképesztő |átni, hogy a nyugat-euľópai
országokbarl az óvodásokat is ,t<l,nozztń< az ilyeĺ típusú vásaľokľa. Ha az ankormźrnyzat
elkĺjtelezi magát, akkor ebben lehet nagy eredményeket eléľni, mert igen alacsony szinten
vannak.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját |ezźrja, megktiszcini az előkészítő munkát Molnár Aĺmamáriának is.
S zav azásr a bo c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. szźlmu mellékletét képezó 
',Koľtaľs 

Galéria Negyed szabnai
koncepciój ď, tźlľ gý dokumentumot.

Felelős : polgĺírmester
Hatĺáridő: 2015. ápľilis 16.

2. 2015. május l-jeihatá|yba lépéssel módosítja a24812013.(VI. |9.) számt képviselő-
testiileti hatttrozat 5. és 15 pontját az aLábbiak szeľint:

a) Az 5. pont a következő u) és v) ponttal egészĺilki:

u) Vaľosrehabilitációs Beavatkozási Terület: a Képviselő-testiilet 274lf0l3. (VII.17.)
szá:ľnt hattnozatźnak 2a) pontjában elfogadott Szakmai mega|apozó tanulmányban
me ghatár o zott terül et.

v) koľtáľs ga|ériaaz a|ábbí egyĹittes kĺitéľiumoknak felel meg:
- többségében koľtárs művészeti profilú (a képviselt művészek nagyobb ľésze

kortárs művész),
- saját, állandó múvészkörrel rendelkezik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább |2-I5

művészt,
- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, ahol l<lzfuő|ag kortiárs művészetet mutat be

(tehát nem kombináIja antikvitással, gasńronőmiźxal, ajanđéktárgyakkal stb. a
kínáIatźú),
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- egy évben minimum 4kiállítástteĺdęz (nyilvános megnyitó eseményekkel),
- a hét minimum 3 napján nyitva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-

szombat),
- ingyenes látogatható a kiállítóteľe,
- szakalka|mazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonosligazgatő művészettörténész

v agy esńéta v é gzettsé gu) .

b) A 15. pont az alábbiak szerint modosul:

15.

a; Ú; uorueadás esetén, a If. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a
kére\mező nyilvános, bárkí számźľa e|érhető Önkormanyzat źita| indított vtilalkozői
pľogramban veÍt részt, székhelye a Jőzsefvátosban tal'tihatő és határozott idejti,
minimum 60 hónapra szóIó bérleti szerzodést kĺit, a ťlzeteĺďó bérleti dťj mértékét az
e|ső 24 hónapban a mindenkori közös kĺ}ltség t0 Yo-ka| nĺjvelt éĺtékének_ mogfelelő
összegben kell meghatáĺozni, majd en. követően a bérleti díj mértéke a 7. és 8. pont
a|apjźn sztmlított bérleti díjra emelkedik.

b) Új bérbeadás esetén, amennyiben a kérelmező ny1|vtnos, bárki szźtmfua elérhető
onkormányzat ź]tal a Vaľosrehabilitációs Beavatkozási Területen koľtĺíĺs ga|éria
mfüödtetésére kiíľt pá|yźĺzaton nyeľt, és 60 hónapľa szóló bérlęti szerződést kĺit, a
fizeteĺđo bérleti díj méľtékét az első 36 hónapban a helyiség bbköltözhető forgalmi
értékének a 3%o-źn, a 37. hőĺaptól a 60. hónapig a helyiség beköltözhető forgalmi
éľtékének a 4%o-án kell meghattlrozni. Ebben az esetben abérbeadáskor a bérlőnek
vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony iđőtartama alatt és azt kĺjvetően nem élhet
bérbeszáĺrlítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem
kö vetelheti az onkorm ány zattő|.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlrídő: 201' 5. május 0 1 .

3. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a 2. pont szerinti koľtárs ga|éria
béľbevételére iranyuló páIyázati felhívás elfogadásaľa és a pá|yźaat lebonyolítására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 30.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 15 igen, 0 nem, e||enszavazat nélkül
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z AT Ho Z AT ALHI Z ľ,ĺľľĺo s ÍľBT T s Zó T o B B S ÉG SZÜK s ÉGE S
HATÁROZAT:
91t201s. (rv.16.) O NEM O TARTOZKODASSAL15IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjeszÍés 1. számumellékletét képező,,Kortáľs Galéria Negyed szakmai
koncepciój a,. tár gy il dokumęnĹumo ĺ..

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. április 16.

2. 2015. május 1-jei hatályba lépéssel módosítja a 24812013. (VI. 19.) számú képviselő-
testületi hatźrozat 5. és 15 pontját azalábbiak szerint:

a) Az 5. pont a következő u) és v) ponttal egésziil ki:

ii) Városrehabilitációs Beavatkozási TeĺĹilet: a Képviselő-testtilet 274l2a13. (vII.17.)
szźtmu hatźrozatának 2a) pontjában elfogadott Szakmai mega|apozó tanulmányban
me ghatttr ozott teľül et.

v) koľtárs ga|ériaaza|thbi együttes kĺitériumoknak felel meg:
- többségében kortárs művészeti profilú (a képviselt művészek nagyobb része
koĺtaĺs művész),

- sajźi, állandó művészkorrel rendelkezik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben

múvészt,
- áltandó kiállítóhellyel rendelkezik, ahol kizárőIag kortaľs művészetet mutat be

(tehát nem kombiná|ja antikvitássa|, gasztronőmiával, ajtndéktátrgyakkal stb. a
kíná|atát),

- egy évben minimum 4kiáL|ítástrendez (nyilvános megnyitó eseményekkel),
- a hét minimum 3 napjźn nyitva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-

szombat),
- ingyenes |źúogathatő a kiállítótere,
- szakalka|mazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonosligazgatő művészettörténész

v agy esztéta v égzettsé gu) .

b) A 15. pontaz alábbiak szerint módosul:

15.

a; Ú3 ueľueadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a
k&ęImező nyilvános' bźr|<ĺ szźlméľa e|érhętő onkormányzat áIta| indított vá|Ia|kozőí
programban vett részt, székhelye a Jőzsefyźľosban taláIhatő és határozott idejri,

minimum 60 hónapra szóló bérlęti szerzőđést köt, a ťlzeteĺđő bérleti đíj mértékét az
e|ső 24 hónapban a mindenkori köz<js költség I0 %o-ka| növelt éľtékének megfelelő
ĺlsszegben kell meghatźrozni, majd ezt kcivetően a bérleti díj méľtéke a7. és 8. pont
a|apjan szélmított bérleti díjra emelkedik.
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b) Uj béľbeadás esetén, amennyiben a kérelmezo nyllvźnos, báľki szźtmáta elérhető
Önkoľmányzat á|ta| a Vaľosľehabilitációs Beavatkozźtsi Területen kortárs gal&ia
működtetésére kiírt páIyázaton nyeľt, és 60 hónapra szóló bérleti szerzodést kot, a
ťlzetendő bérleti díj méľtékét az e|ső 36 hónapban a helyiség bekölttizhető forgalmi
értékének a 3oÁ-án, a 37. hőnaptő| a 60. hónapig a helyiség beköltözhető forgalmi
éľtékének a 4?,o-án kell meghatáľozni. Ebben az esetben abétbeadáskor a bérlőnek
vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nem élhet
béľbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelheti az onkorm ányzattőI.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máius 0l.

3. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a 2. poĺt szerinti kortárs galéria
bérbevétęlére irányuló pá|yázati felhívás elfogadásáľa és a ptiyázat lebonyolításaľa.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20I 5 . szeptember 3 0.

2. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a ,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Onkoľmányzat és
kiiltségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi tinkoľmányzatok
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolĺídó szolgáltatások
nyúj tása'' tár gyűl kőzb eszerzési elj áľás eľedményének Ęe gállapításá ra
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis iľdáté _ polgármester

ZART ULES

A napirend tdrgyalúsa zúrt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46. s (2) bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napirend túrglalúsa soľán elhangzottakat és a meghoaott 9212015. (N.16.)

számú határozatot az 1. zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 2ĺ2. pontja
Javaslat a Pesti Központi Kerületi Bírĺóság iilntikeinek megválasztására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT tjĺlgs
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4láté - polgáľmester

A napiľend tdľgyaldsa zdrt iilés keľetében ttjrtént az Mtin, 46. s @ bekezďésének b.) pontja
értelmében. A napirend tdrglalúsa soľdn elhangzottakat és a meghozott 93/2015. (IV16.)

szdmú hatórozatot a 2. zdrt iłlésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.
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3. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napiľend 3/1. pontja:
Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alprogľamokhoz kapcsolĺódó
diintésęk meghozataláľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser Józseť - képviselő
Balogh István - képviselő

Dľ. Kocsis ľ Iáté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
3.8 milliáľd forint pont az az osszeg, ami sok is, meg kevés is. Sok, hiszen ekkora támogatási
összeget még a kerület nem nyeľt váľosrehabilitáciőra, kevés, ha figyelembe veszik' hogy a
Magdolna Negyed megöľöklött leépítése, á||aga, anit a töľökök hagýak rájuk, mi mindent
kívant volna meg. El kell mondani, hogy ebből az osszegbő| 28 db bérhźnat, és 14 darab
tźĺrsasházat tudtak megújítani, emellett a közteľületek is megújultak, melyben a helyi lakosság
is részt vett. Eljutottak oda, hogy a Teleki tér és a FiDo téľ is indul a legszebb kcjzteľület
díjáéÍt. Nyilvan a kivitelezéssel kapcsolatban foga|maződtak meg kÍitikák, amelyek arľa
hasznosak lehetnek, hogyha nyernek még ilyen volumenű beruhźnást. akkoľ ezeket az építő
jellegtĺ kľitikákat be tudjak építeni a kovetkező pľojektbe. Abban egyetéľtés van, hogy a
Negyed felújítása, felzárkőzÍatása teljes egészében Józsefuaľos érdeke. Még nincs vége a
Programnak, hiszen az eIőterjesztés is aruő| sző|, hogy kitolj ák év végéig a taĺsadalmi
alprogramokat. A Negyedben élők többségének nevében köszöni minden résztvevőnek azt az
źldozatos munkát' amit végeztek.

I)ľ. Kocsis }I.áLté

Megadja a szőÍ.Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Véget ér auguszhrs végével a Magdolna Negyed III. Az a kéľése _ bát bizonyźra zaj|Ik ezze|
kapcsolatbarl a htttérben munka -, hogy ľészben a fenĺfiaĺtási kötelezettséget, ľészben a
kötelezettséggel nem jaró, de indokolt további fenntartási feladatokat egy őszi testiileti ülés
napirendi pontjaként tekintsék át tájékońatő formtĄában. Továbbá ennek kiértékelése, az
apróbb hibák áttekintése után javasolja, hogy 2016 tavaszáĺ ez is a Képviselő-testiĺlet elé
menjen, mert szerinte egy nagyon értékes vaľosfejlesztési programról van sző. Fontos lenne,
hogy a progľamnak egy alapos, kimerítő konklúziója lerrne, és a Negyed további éIetéről is
tudnának közösen gondolkodni. Köszöni és támogatja a javaslatot.

Dľ. Kocsis ľ IáLté

Reagálásra megađja a szőt Egĺy Attila alpolgármesteľnęk.



Egry Attila.
Képviselő Uľ bizonyára tudja, hogy az idei évi költségvetésbe beterveńék ań. a költséget, ami
biztosítja, hogy szeptember elsejével amegkezđett progľamok folytatódjanak, így ekképpen
az iđei évben biztos folytatódni fog a Program. Ez a|att a szoftprogramokat értik, Az
onkormányzatnak célja, hogy amennyiben megnyílnak az uniós pá|yźlzati lehetőségek, iĺgy az
MNP III. fenntartásra a következő évben pá|yázzon. Ha erľe nincsen lehetőség, a|d<ot az
onkormányzatnak a2OI6. évi költségvetésénél meglesz a lehetősége, hogy továbbra is forrást
biztosítson, illetve a pĺogĺamjait folyassa sajtt íntézméĺyivel. Másrészt szźnđékukban áll,
hogy civil szervezeteket bevonjanak és ők vigyék a pľogramot némi önkormanyzati
támogatással.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Eľőss Gábor képviselő uľ!

Dľ. Eľőss Gábor
Jónak tartja a szoftprogramokat. A bizottsági ülésen kérte, hogy betekinthessen a 16. pontban
szereplő tétmogatásra javasolt projekteken túli pćĺ|ytuatokba, úgyhogy reméli, hogy ez majd
megvalósu|. Ez a bizottsági ülés óta nem történt meg, de lehet, hogy utólag ez majd' meg tud
torténni.

Dr. Kocsis M:áLté

Nyilvánvalóan meg fog tĺiľténni. A napiľenđ vitź!át|ezárja és szavazásra bocsátja az alábbi
hattľ o zati j avas latsort'

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. módosítja a242l20l4. CX[.04.) sz. képviselő-testtileti hatźrozat 1. a) pontját az a|źlbbiak
szetiĺt, és dĺint a KMoP-5.1.1lB-12-k-20I2-0001 azonosító szźlmí, a Budapest-
Jőzsefváĺos Magdolna Negyed Program III. projekt költségvetésében az ,,oná||őan nem
támogatható szoft / Taľsadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szocíáIis, képzési és

foglalkoztatási pľogramok'' megvalósítása során fel nem hasznźittźrnogatás (maľadvany)
és az önkormáĺyzati saját fonás fe|hasznźiásríról a következők szerint:

Tdrsudalmi, köziisségi, szociális és bűínmegelőzési
alprosram

05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1
Epület felújításhoz kapcsolódó' a lakosság
bevonását segítő pľogramok I 156 9 037 Í7 Í93

1 fő szakmai kooľdinátor + 4 fő szociális munkás
bér- és iárulékköltsése

4 573 6 097 r0 670

3 fő szomszédsági házfelugyelő bér- és

iáľulékköltsése
f 205 2 940 5 145

T általĺános projektasszisztens r 378 0 1 378

T2 KesztyiĺgyáľKtiziisségiHázszo|gá|tatás-bővítés 6 150 740 6 890

T2/I Kesztyűgyaľ Kozössé gi Haz progľamj ai 5 595 0* s 595

KesĄríĺgyáľ K<jztjssé gi Ház eszközĺik költsége 555 740 1295
T3 Bűnmegelőzési pľogľamok 6 777 9 036 15 813
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T3/2 Szomszédsági ľendőľ program 6 717 9 036 15 813

BRFK járőrök megbízási díja 6 324 8 432 14 756
BRFK-s szakmai koordinátoľ díia 241 329 576
kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális
ismeretek. trénins szolsáltatás

206 275 481

Rév8 Zrt. ,'99-es busz kísérleti projekt''
,,Bűnmege|őzési stratégia, cselekvési
(viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)''

es
terv 0 0 0

T4 Szociális progľamok 7 797 I 14s 15 942

T4/2
Intenziv családmegtartó szolgáltatások, motivációs
csomagok biztosítása

l 578 0 I 578

1 fő szakmai vezeto + 1 fő szociális munkás + 2 fo
háttéľmunkás bér- és iáľulékkĺiltsése

I 578 0 I 578

T4/3
Családfej lesztési szolgáItatás, motivációs csomagok
biztosítása

4 166 5 555 9 721

1 fó szakmai koordinátor * 3 fo szociális munkás + 3
fo háttérmunkás bér- és iarulékkĺjltséee

4 166 5 555 9 721

T414 Tehetséggoĺdozás 2 053 2 s90 4 643

Szakmai koordinátor il0 0 110

Nonprofi t szew ezet szo|gá|tatás beszerzes r 943 2 590 4 533

T5 Ktiztisségfejlesztés 10 687 12 724 23 4l,l

T5/I
A Fiumei rit és Dobozi utca közötti terĹiletek FiDo
meeúiításához kapcsolódó szociális program 7 204 9 605 16 809

1 fő szakmai vezető + 5 fo teljes munkaidős szociális
munkás + 4 fő részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 605 16 809

T5t2
A Kálvária tér megtiitźBához kapcsolódó szociális
program 3 483 3 tr9 6 602

Nonprofi t szerv ezet szolgźitattts beszerzés 3 483 3 II9 6 602

Szupervízió t 595 2 127 3 722

Osszesen 41 162 41 809 82 971
Gazdasági, foglalkoztatási
gazdaságfej lesztés proj ektelemei

alpľogram, a 05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

G1 Képzési programok 1 417 0 t 417

G1
A KesĄnĺgytn Kozosségi Haz Gl programjai (ezen
belül: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos
fe|zárkőnató képzés)

1 417 0* 1.417

Gf Foglalkoztatási progľamok 7 147 7 072 142Í9

G2

A Kesztyugyát Kĺizösségi Ház G2 programjai
ĺisszesen (ezen belül: álláskereső klub, ''Üdv a
klubban'', Női csopoľt, Alacsony iskolai
vészettsésűek stratésiái)

93r 0x 931

G2/4
Karľierut fejlesztés és tanácsadás, difümunka
mentorálás

2 066 2 066 4 132

Gzls
Köz(össégi)-he1y szociális mosoda 1 ft' szakmai
vezetó + 2 fő szociális munkás bér- és

iárulékkoltséee
2 569 3 425 5 994



G2/6
Táľsadalomból kirekesztett nők foslalkoztatása és
rehabilitációia

1 581 I 581 3 162

Osszesen 8564 7 072 15 636
EU

támosatás
Saját
forrás Osszesen

Proi ektelemek mindässzesen 49 726 48 881 98 607

No npro fit szolgáItatő iľo dák üzemelteté s i ko lts é ge 0 11 294 tl 294

Mindtisszesen 49 726 60 175 109 901
* Ke sztytĺgyár pro gľamj ai e s etéb en a b éľfi nan s zír o zást a Kft . támo gatása tartalmazza.

Felelős: polgármesteľ
Határidő 20I 5' április 1 6.

2. hozzájarul a Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt ktjtelező elemét képez(5 Nonprofit
Szolgáltató Haz muködési helyeinek a következő füldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségek és pavilonéptilet-kĺjztjsségi épület, az a|ábbi iđőponttól és funkcióval ttlrténő
kij el ö l é s ének me gho s szabbítźsáho z:

Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: T1 Epület-felújításhoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok. Időszak: 2015.05.30.-
2015.12.31.
Cím: Dobozi u. 23. (brsz'354l8l0lN3Ą; Funkció: T4l2 Intęnzív
családmegtartó szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szolgáltatás.
Időszak: 201 5.05.3 0 .-2015 .|2.31' .

Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció G2l5 Köz(össégi)-Hely és
mosoda. Időszak: 201 5.05.30 .-201'5'12.31.
Cím: FiDo pavilonépület-köztisségi épület (közterĹilet) (hĺsz.:35388);
Funkció: T5lI A Fiumei út és Dobozi utca ktjzötti teľületek FiDo
megt$ításthoz kapcsolódó szociális program.
20rs.r2.31.
Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:3542I); Funkció:
kirekesztett nők foglalkoztatźsa és rehabilitáciőja'
2015.r2.3r.
Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4l4 Tehetséggondozás.;
Időszak: 20 1 5.05.30 .-201 5.I2.3 1.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. április 16.

3. a) ahatározat2. pontja szerinti helyiségeket a meghatźtozott funkciókra, és időszakban
téľítésmentesen haszná|atba ađja a Józsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti
Kcizpont szźlmtra, és felkéri a Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás módosításának
elkészítéséľe.

b) felhatalmazzaaJózsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét
és a Kisfalu Kft. ügyvezetojét ahasznáIati megállapodás módosításźnaka|áírásźra.

1. Iľoda:

2.Irođa:

3. Iroda:

4. Iľoda:

5. Iroda:

6. Iroda:

Időszak: 2015.05.30.-

G2l6 Társadalomból
Időszak: 2015.05.30.-



Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén a Iőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Központ vezetője és a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hatáľidő: a) pont esetén 2015. április 27 ,b) pont esetén 2015. mźĺjus 29.

4. a) hozzźĄárul a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósítźsához kapcsolódó
feladatokľa megkĺitött megbízási szerzoďések módosítástłloz az a|ábbiak szerint:

Projektelem 05.31-
08.30

08.31-
12.31.

Osszesen

T1 Epület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság
bevonását segítő programok

1 fo szakmai koordinátor + 4 fő szociális
munkás bér- és járulékköltsége 4 573 6 091 t0 670

3 fo szomszéđsági házfelugyeiő bér- és
járulékköltsége 2205 2 940 5 145

2 fő T általános projektasszisztens r 378 0 1378

T4 SzociáIis pľogramok

T4/2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások,
motivációs csomagok biztosítása 1 fő
szakmai vezeto + 1 fo szociális munkás + 2
fő háttérmunkás bér- és járulékköltsége

I 578 0 I 578

T4l3 Családfejlesztési szolgáItaÍźs, motivációs
csomagok biztosítása 1 Íő szakmai
koordinátor + 3 fo szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás béľ- és jáľulékk<iltsége

4 166 5 555 9 721

T4/4 Tehetséggondozás szakmai koorđinátor 110 0 110

T5 Kiiztisségfejlesztés

T5ll A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľĹiletek
FiDo megÍĄitásźůloz kapcsolódó szociális
program 1 fo szakmai vezető + 5 fő teljes
munkaidős szociális munkás + 4 fó
részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 60s 16 809

G2 Foglalkoztatási pľogľamok

G2/s Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 Íő
szakmai vezető + 2 fő szociális munkás bér-
és járulékköltsége

2569 3425 5994

b) fe|hata|mazza a polgáľmestert 2015. augusztus 30. napjáig terjedő idősza|<ĺa
vonatkozómegbízźsiszerzőđésekmóđosításainaka|áírźsára.
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c) fe\hata|mazza a Józsefilárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét a 2015. augusztus 30. napjátó| f0I5. december 3I. napjáig tartő
iđő szakĺ a s zó 1ó me gb ízási szer zodé s me gköté s ére.

Felelős: a) és b) pont esetén polgármester, c) pont esetén a Józsefuáľosi Szociális
S zol gáltató és Gyermekj óléti Kö zpont v ezetőj e

Hatáľidő: a) és b) pont esetén f0I5. május 29., c) pont esetén 20|5. augusztus 29.

5. hozzźqáru| a Magdolna Negyed Progľam III. projekt megvalósítástlhoz kapcsolódó
feladatokľa akozbeszerzési értékhatźrt e| nem érő beszerzési eljárások lebonyolításához
azalábbiak szerint:

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3/2
,,Kommunikációs, konÍliktuskezelési'' és

,,szociá-lis érzékenyítő'' képzési
szolgáltatások

206 275 481

T4/4 Tehets é g go nďo zás szo|gźitatás r 943 2 590 4 s33

T5/2 A Kálvĺáľia téri szociá|is pľogram 3 483 3 TI9 6 60f

T tit Szuperviziő r 595 2 r27 3 7f2

Gzt4
Kaľľierút fejlesztés és tanácsadás,
dirákmunka mentorálás

f 066 f 066 4 132

Gzl6
Társadalomból kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációj a

1 581 1 581 3 162

6.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. ápľilis 1 6.

a) hozzájárul az onkormźnyzat és a Józsefuĺĺľosi
a projektmegvalósító szervezeti feladatokat
módosításáh oz az a|thbiak szeľint :

Közö sségi Hazak Nonprofit
tar:ta|maző Feladat-ellátási

Kft. kĺjzött
szerzodés

Szolgáltatás 05.3r-08.30 08.31-12.31 Osszesen

GI

A Keszťlĺgyár Közösségi Ház Gl
programjai (ezen belül:
készségfej l esńó képzések, 1 0 osztályos
felzźlrkőnató képzés)

1 4r7 0* 1417

G2

A Kesffigyár Közösségi Haz G2
progľamjai összesen (ezen belül:
álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női
csopoľt, Alacsony iskolai
v é gzettsé guek stľaté giái)

931 0* 931

T2/1 Kesztyíjgyźr Köztisségi Ház 5 59s 0* 5 595

Ll:r:. :l r: ii, :rr' rrr r,r.ii. :;..,t:.lrr.:;il, ; r f ::l!.,-r l tf !,rr rr jtr!: tr!:*



programJal

T2/T
Kesztyrígyáľ Kozossé gí Ház eszközök
kĺiltsége

555 740 1 295

*Kesztyűgyáľ progľamjai esetében a bérfinanszírozást a Kft. támogatása tartalmazza.

b) felhatalmazza a polgármestert a 2015. augusztus 30. napjáig taľtó Feladat-ellátási
szer ző dés mó do s ításán ak aláír ásfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május f9.

7. a) a Képviselő-testület a 8l20I3. (I'23.) szźlmuhattlrozatával elfogadott, a Magdolna
Negyed Pľogram III. T3l2 Szomszédsági rendőr programja megvalósításźlhoz sztikséges,
a Budapesti Renđőr-főkapitźnysźąga| kötendő egyÍittműkcldési megállapodást és
szeruő đést az aLábbíak szeľint módo sítj a:

- az egyuttműködési megállapodás |2. pontja szeľinti hattlriđo 2015. december 31. napja,

- a szeruőđés 3. és l6. pontja szerinti végteljesítési határidő 2015. december 3I. napja,

- a projektelem finanszírozása az a|ábbiak szeľint módosul:

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3/2 Szomszédsági ľendőľ program 6 57r 8 76r L5 33f

b) felhatalmazza a polgármesteľt az a) pont szeľinti együttmfütjdési megállapodás
mó do s ításán ak é s szer ző dé s mó do sítás ának aláír ásźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5 . mźĄus 29.

a) hozzájárul az onkormtnyzat és Rév8 Zrt. kozott a ,,99-es busz kísérleti projekt'' és

,,Bűnmege|őzési stratégia, cselekvési teľv (viktimizácíős survey' antiszoc. teammunka)''
feladatainak e||átásźra megkcitött megbízási szerzódésének módosítasĺához a 2015.
augusztus 30-i megvalósítasi hatĺĺridő módosítása tátgyában oly módon, hogy a Rév8
Zľt. külĺjn megbízási díjban a2015. május 3I. -20|5. augusztus 30. kcizötti időszakban
nem részesül.

b) felkéri a polgármesteľt a hattnozat 8. a) pontjai szerint a megbízási
szer zó ďésmó do s ítások a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. május 29.

a) felkéri a. Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerzodés módosítás dokumentációjának
összeállításara.

8.

9.



10.

11.

12.

13.

b) felkéri a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláirására és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kozhasznu Kft. részére történő benyujtásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen javaslatot a határozat 2. ponť1a szerinti nonprofit
szo|gá|tatő helyi s é gek 20 I 6 . évi műkĺj dé s éľe.

Felelős: Rév8 Zrt.
Fele1os: a Képviselő-testület 2015.június havi ülése

az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Kĺlzösségi Akciók'' címmel kiíľt mini-projekt
páIy ázati felhívás tár gy áb an a

a - ^----o oLaJeG oTTHoNoK tjnálló egyháziintézmény

. Kolibri Gyeľmek- és Ifiúsági Szinhźz Kozhasznú Nonprofit Kft.

által benyúj tott páIy ázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. április 16.

aZ MNP-III PA/01 kódszámmal, ,'Kĺizösségi Akciók'' címmel kiíľt mini-projekt
p á|y azati e|j fu ást ere dmé nye snek nyi lvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. április 16.

az MNP-II_PN}L kódszámmal, ,,Búnmegelőzési akciók'' címmel kiírt mini-pľojekt
p áIy źzati felhívás táĺ gy źharl a

. vłrró-sÁv Alapítvĺíny

o Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ

által benýj tott pźiy źnatok érvényesek.

Felelős: polgármester
IJatáridő : 20I 5. április 1 6.

az MNP-Iil_PN}L kódszámmal' ,,Bűnmegelőzési akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p á|y azatí elj ĺáľást eredménye snek nyi lvĺán ítj a.

Felelős: polgármester
Hatáĺidŕ5: 20l 5. ápľilis 1 6.

14.
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15. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó, egyéb lakossági programok'' címmel
ki írt mini -proj ekt p źiy ázati fe lhívás tát gy źlb an a

o Józsefuárosi Kĺjzöss égi Házak Nonprofit Kft .

o Józseľvárosi Szociális SzolgálĺaĹĺi és Gyeľľlekjĺ51éti Ktizpoĺrt

o GIUSTO-KAMARA Múvészeti Kozhasznu Nonprofit Kft .

által benyuj tott páIy ázatok érvényes ek.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5. április 1 6.

az MNP-III_PA/03 kódszĺámmal, ,,Sport, szabađidő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-proj ekt pá|yázatí elj arást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. április 1 6.

ahatźnozat II.,13.,15., pontja a|apjántámogatási szęrződést kcjt a

1. OLAJÁG oTTHoNoK önálló egyhazi intézménnyel (székhely: 1154 Budapest,
Bankút utca 67-69., nyi|váĺtartási szám: 0005lf0l2-001, adószán: |8290079-2-42),
mely alapján a ,,olajág [dősek otthona-KERTI oÄzls- című mini-pľojekt
megvalósításźxa 2.492.53 1,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Kolibri Gyermek- és Ifiúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1061
Budapest, Jókai tér 10., cégjegyzéksztml: 0I-09-96364I, aďőszélm:. 23395778-2-42),
mely alapjáÍI ,,99,, című mini-projekt megvalósításĺĺra 3.000.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

3. va.rľó-sÁV Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Pál utca 2., nyilvántartási
szám:8682, aďőszćĺm:18108189-I-42), mely alapjan a,,Fókuszban a gyeľekek'' címrĺ
mini-projekt megvalósításáľa 1.971.808,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

4. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizponttal (székhely: 1081
Budap,est, Népszínhaz utca f2., adőszán: 15791454-2-42), me|y a|apjźn a ,,DE
NEHEZ AZ ISKOLATASKA'' című mini-projekt megvalósítására 1.997.57I,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

5. Józsefuarosi Köztjsségi Hazak Nonpľofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégsegyzékszźľrl: 0I-09-9426f2, adőszám: 22766||7-2-42), mely alapján az
,,Egészségnap a Kesztyűgyárban,, című mini-projekt megvalósításáĺa 279.061,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

6. Józsefuaľosi Szociális Szo|gtitatő és Gyeľmekjóléti Kĺizponttal (székhely: 1081
Budapest, Népszínhaz utca 22., ađőszźlrrl: 15791454-2-42), me|y a|apján a ,,Ktilyiĺk
Kuckó'' című mini-projekt megvalósításĺíľa 300.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

16.
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7. GIUSTO-KAMARA Művészeti Közhasznu Nonprof,rt Kft-vel (székhely: 1086
Budapest' Koszorú utca 23., cégsegyzékszám: 01-09-990869, adőszám: 24109440-2-
42), mely alapján ä ,,A Giusto Kamarazenekarból alakult kamaraegyiittes
hangversenyei a Kesztytigyát Köziisségi Hźnban,, című mini-pľojekt
megvalósításráľa 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľido: 2015. április 16.

18. ahatźrozat 17. pontja alapján felkéľi apolgármestert atámogatási szeĺzőđésekaláirtsára.

Felelős: polgármester
}Jatźttiđő 20I 5 . április 20.

19. a) elfogadja az e\oterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Budapest-Józsefuáros
Magdolna Negyed Program III pľojekt Programalap aktualizźit Mfücidési Kézikönyvét
é s az e gyed i pźiy ázati felhívásokat.

b) elfogadj a az e|oterjesztés melléklete szerinti tartalomma| az e|óterjesztés mellékletét
képezo 3 đb páIyazati felhívást _ ,,MNP-I[-PA-01/4'' jelű páIyćvat,,,Közĺ}sségi Akciók''
tőĺgyában, ,,MNP-III-PA-02|2" jelű' ,,Bűnmegelőzési Akciók'' tárgyában, ,,MNP-III-
PN03/4" jeIű páIyazat, ,,Sport, szabađidő, egyéb lakossági progľamok,, tźrgyában _ és
felkéri a polgármesteľt a pá|yźnatí felhívások jozsefuaľos.hu honlapon történő
megjelentetésére.

c) a |9. b) pontban meghirdetett pá|yázati felhívásokhoz kapcsolódó Bíľáló Bizottság
tagsai megegyeznek a Váľosgazđá|kođási és Pénztigyi Bizottság 106612014. (IX.29') és a
3 0 I l 20 I 5 . (III. 3 0. ) szźlmu hatźx o zatában kij e l ĺi lt s zemélyekke l.

Felelős: polgármester
Hatźlríđő: 20I 5 . ápľilis 1 6.

20. ahatźnozat I. pontjábanfog|alt feladatok miatt

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általanos taľtalékon beltil a
Magdolna Negyed III. Projekt szoft progľamjainak folytatása céltaľtalék e|ófuźnyzataÍő| _
ĺjnként vźilralt feladat _ 60.|75,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím - önként vá||alt feladat
_ dologi e|őirányzatáta II.758,0 e Ft-ot, az egyéb működési célú kiadás _ műktidési célú
támogatások á|Iarlháńaľtáson kívtilre _ e|őirányzatźna 8.761,0 e Ft-ot, a beruházások
e|oírtnyzattĺa 740'0 e Ft-ot, a 11108-02 cím Íinanszírozási mfüĺjdési kiadáson belu| az
irányítőszewí tźrnogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ĺjnként vállalt felađat _
előirányzatźtra 3 8.9 I 6'0 e Ft-ot.

b) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40103 cím - önként
vállalt feladat - műkĺjdési finanszírozásibevételen belül azirányítőszervi támogatásként
folyósított tiímogatás ťĺzetési számlźn történő jőváírása előkányzatźú 38.916,0 e Ft-tal, a
kiadás személyi juttatás előirźnyzatát22.222,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és
szociális hozzájźnu|ćlsi adó elóirtnyzatát 5.400,0 e Ft-tal, a dologi e|őirźnyzatát 11.294,0
e Fttal megemeli.
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Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. április 16.

2I. ahatźrozat 17. pontjában foglaltak miatt

a) az onkoľmanyzat kiadźls 11604 címen belül _ önként vállalt feladat - dologi
eIőírtnyzatáTő| _ Program alap - 10.341,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú
kiadás _ működési célú támogatások a||anháztartáson kívülre _ e|oirtnyzattra 8.043,4 e
Ft-ot, irányitőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása - önként vállalt feladat

- e|oirányzatára2.297,6 e Ft-ot.

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - önként
vćiIalt feladat - mfüödési finanszíľozásibevételen belül az írźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlźn történő jőváírása e|őirányzatźń és a kiadás személyi
:''#^+Á^ ^1Ai-A^.,-^+A+ 1 <^7o < ^ D+ +^ĺ ^ -'..t.^^J 

A+ +^-L^1A :A'..1A1.^1. A^ ^-^^:A1:^J uLLćrLćrJ ÝIwl|ąlLJ z'aLal L.J l o)J ę l.' L-L4l' ćl' Illulll\ií'.1uuL LglllEIU J.lJ ulgl\UÄ t'J s.Zuul.1lls
hozzźĄáru|ási adó előírányzatźLt 425,7 e Ft-tal, a kiadás dologi előirźnyzatát 293,4 e Ft-tal
megemeli.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺĺvetkező módosításánál
a határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. ápľilis 16., c) pont esetében a költségvetésről

szóló rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis NIálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 14 igen, 0 nem, 1 tartőzkođással az a|ábbihatáĺozatot
elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHc. ZAT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
94t201s. (ry.16.)

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. módosítja a242l2014. CXII.O4.) sz. képviselő-testĹileti határozat 1. a) pontját az a|ábbiak
szerint, és dönt a KMoP-5J.|/B-12-k-20l2-0001 azonosító szźmu, a Budapest-
Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt kĺiltségvetésében az ,,onti|őan nem
tźtmogatható szoft lTársada|mi' kĺizösségfejlesztési, búnmegelőzési, szocíáIis, képzési és
fogla|koztatási programok'' megvalósítása soľán fel nem hasznźĺlttámogatás (maradvany)
és az önkoľmźnyzati saját fonás fe|hasznźiátsáľól a következők szerint:

14IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
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Tdrsadalmi, közösségi, szociális és bíínmegelőzési
alprogram

05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Epiilet fehijításhoz kapcsolódó, a lakosság
bevonását sesítő pľogramok I 156 9 037 T7 193

1 fő szalarrai koordirrátoľ + 4 fő szociális rrrunkás
bér- és iárulékköltsése

4 573 6 097 1.0 670

3 fő szomszédsági házfelngyelő béľ- és
iáľulékkĺjltsése

2205 2 940 5 145

T általanos proi ektasszisztens r 378 0 1 378

T2 Ke szty ű gy á r Ktiz ti s s é gi HáE szo|gá|tatás -b ővítés 6 150 740 6 890

T2/I Kesńyíjgy ár Kozö ssé gi Ház pr o gr amj ai 5 595 0* 5 595

Kesńyugyár Közĺisségi Ház eszkozök költsége 555 140 1295
T3 Bűnmegelőzési programok 6 777 9 036 ls 813

T3t2 e-^*.-Ál.Ą-: -^^,1A-uáUltlJávuĐąšr r wlluvr Pl věl qrr 6 777 o n2Á ĺ< Qĺ2
IJ OIJ

BRFK járőrök megbízási díja 6 324 8 432 14 756
BRFK-s szakmai koordinátor díia 247 329 576
kommunikációs, konfliktuskeze|ési, szociális
ismeľetek' tréning szolgáltatás

f06 275 481

Rév8 Zrt. ,,99-es busz kísérleti projekt''
,,Búnmege|őzési stratégia, cselekvési
( v iktimízáció s survey' anti s zo c. te ammunka)''

es
terv 0 0 0

T4 Szociális pľogramok 7 797 8 145 Ls 942

T4/2
InÍenziv családmegtaľtó szolgáltatások, motivációs
csomagok biztosítása

I 578 0 1 578

1 fő szakmai vezeto + 1 fő szociális munkás + 2 fó
háttérmunkás béľ- és iárulékköltséee

1 578 0 I 578

T413
Családfej lesztési szolgá|tatás, motivációs csomagok
biztosítása

4 166 5 555 9 721

1 fő szakmai koordinátoľ ł 3 fő szociális munkás + 3
fő háttérmunkás bér- és iaľulékkĺjltsége

4 166 5 555 9 721

T414 Tehetséggondozás 2 053 2 s90 4 643

Szakmai koordinátor 110 0 110

Nonpľofit szerv ezęt szolgáItatźts beszerzés r 943 2 590 4 533

T5 Ktiztisségfeilesztés 10 687 L2 724 23 411

T5/1
A Fiumei út és Dobozi utca kĺjztjtti teľÍiletek FiDo
meeúiításához kapcsolódó szociális progľam 7 204 9 605 16 809

1 fő szakmaivezeto + 5 fő teljes munkaidős szociális
munkás + 4 fő részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 60s 16 809

Ts12
A KáIvźtria tér megújításźůloz kapcsolódó szociális
orogľam

3 483 3 TI9 6 602

Nonpro fit szerv ęzet szolgźitatás b eszeľzés 3 483 3 II9 6 602

Szlspervíziő 1 595 2 127 3 722

Osszesen 41 162 41 809 82 971



Gazdasági, foglalkoztatási
gazdaságfej lesztés proj ektelemei

alpľogram, a 05.31-
08.30

08.31-
L2.31

Osszesen

G1 Képzési programok l.417 0 I 417

G1
A Kesztyűgyźr Kozosségi Ház Gl programjai (ezen
belül: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos
felzźrkóztató kéozés)

r 411 0* I 4Í7

G2 Foslalkoztatási programok 7 147 7 072 1.4219

G2

A Kesztyugyár Kozösségi Ház G2 programjai
cisszesen (ezeĺ beltil: álláskereső klub, ''Üdv a
klubban'', Női csoport, Alacsony iskolai
vészettsésűek stľatésiái)

931 0* 931

G2/4
Kaľľierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka
mentorá1ás

2 066 2 066 4 132

G2/5
Köz(ĺisségi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai
,'lezető + 2 fo szociális m'ľkás bér- és

iárulékköltsése
2 s69 3 425 s 994

Gfl6 Taľsadalomból kirekęsztett nők foslaIkoztatása és
rehabilitációia

581 1 581 3 162

Osszesen 8s64 7 072 15 636
EU

támosatás
Saját
foľrás Osszesen

Proj ektelemek mindässzesen 49 726 48 881 98 607

Nonprofi t szolgźitatő irodák üzemeltetési kö ltsé ge 0 tt 294 tr 294

Mindtisszesen 49 726 60 Í75 109 901
*Kesztyiĺgyaľ pľogramjai esetében a bérfinanszítozźst a Kft. támogatásatarta|mazza.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. ápľilis 16.

2. hozzájáĺú a Magđolna Negyed Progľam III. projekt kĺltelező elemét képező Nonprofit
Szo|gáItatő HĺŁ mfüĺjdési helyeinek a következő ftildszinti, utcai nem lakás célú
helyiségek és pavilonépület-közösségi épület, az alábbi időponttól és funkcióval
tt jrténőkijelölésénekmeghosszabbításźlhoz:

1.Iľoda: Cím: Dankó u. |6. (hĺsz.:35316); Funkció: T1 Épület-felújitáshoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok. Időszak: 2015.05.30.-
2015.12.31.

2,Iroda: Cím: Dobozi u. 23. (ľľsz.:354l8l0lN34); Funkció: T4/2 Intenziv
családmegtartó szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás.
Időszak: 201 5.05.30 .-2015.I2.3|.

3. Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (Íltsz.:353Z9); Funkciő: G2ĺ5 Köz(ĺisségi)-Hely és
mosoda. Iđőszak: 201 5.05.30 .-2015.I2.3l.

4.Iroda: Cím: FiDo pavilonéptilet-közösségi éptilet (kĺizterület) (hľsz.:35388);
Funkció: T5lI A Fiumei út és Dobozi utca közĺjtti teľĹiletek FiDo
nregújításához kapcsolódó szociális progľam. Időszak: 2015.05.30.-
20rs.t2.3r.



5. Iĺoda:

6. Iroda:

Cím: Magdolna u. 47. (fusz:3542l); Funkció: Gfl6 Társadalomból
kirekesztett nők foslalkoztatása és rehabilitáciőia. Időszak: 2015.05.30.-
2015.r2.31.
Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4/4 Tehetséggondozás.;
Időszak: 20 1 5.05.30 .-2015.I2'31.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2015. április 16.

3. a) ahatźtrozat2. pontja szerinti helyiségeket a meghatźrozotlfunkciókra, és időszakban
térítésmentesen hasznáIatba ađja a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ szárĺára, és felkéri a Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás módosításának
elkészítéséľe.

b) felhatalmazzaaJózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetojét
és a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét ahaszná|ati megállapođás módosításának alźirásáta.

Felelős: a) pont esetén polgáľmesteľ, b) pont esetén a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ vezetoje és a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: a) pont esetén 2015. április 27.,b) pont esetén 2015' mźlus 29.

4, a) hozzájáru\ a Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt megvalósításźlhoz kapcsolódó
feladatokĺa megkötĺitt megbízási szerzőđések módosításához az a|ź.ŕbiak szerint:

Pľojektelem
05.31-
08.30

08.31-
Lf.31

Osszesen

T1 Epůilet felűjításhoz kapcsolródrí, a lakosság
bevonását segítő pľogľamok

1 fo szakmai koordinátoľ + 4 fő szociális
munkás bér- és jráľulékköltsége 4 573 6 097 Í0 670

3 fő szomszédsági házfelügyelő bér- és
járulékköltsége 2205 2 940 5 145

2 fó T általános projektasszisztens r 378 0 I 378

T4 Szociális programok

T4t2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások,
motivációs csomagok biĺosítása 1 fő
szakmai vezeto + 1 fő szociális munkás + 2
fó háttéľmunkás bér- és járulékkĺiltsége

I 578 0 1 578

T4/3 Családfejlesztési szolgźůtatás' motivációs
csomagok biĺosítása 1 fő szakmai
kooľđinátoľ + 3 fő szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás béľ- és járulékköltsége

4 166 5 555 9 7f1

T4/4 Tehetsé g go ndo zás szal<ĺnai ko ord inátor 110 0 110
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T5 Köztisségfejlesztés

T5II A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľületek
FiDo megújításához kapcsolódó szociális
pľogram 1 fo szakmai vezető + 5 fő teljes
munkaidős szociális munkás + 4 f('
részmunkaidős szociális munkás

I 204 9 605 16 809

G2 Foglalkoztatási pľogľamok

G2/5 Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő
szakmai vezető + 2 fő szociális munkás bér-
és jarulékköltsége

2569 34f5 5994

5.

b) feLhata|mazza a polgármesteľt 2015. augusztus 30. napjáig terjedő iďőszaha
vonatkozómegbízásiszerződésekmódosítasainakalź.ŕ'tźlsźra.

c) felhata|mazza a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kclzpont
intézményvezetójét a 2015. augusztus 30. napjátőI 2015. decembeľ 31. napjáig taľtó
i dő szakr a szó l ó me gb ízási szer zodé s me gk<ité s ére.

Felelős: a) és b) pont esetén polgármester, c) pont esetén a Józsefiláľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ v ezetője

Határidő: a) és b) pont esetén 2015. május 29., c) pont esetén 20|5. augusztus 29.

hozzájárul a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósításźůloz kapcsolódó
feladatokľa akozbeszerzési értékhatárt e| nem éro beszerzési eljárások lebonyolításźlhoz
az aIábbiak szerint:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április l 6.

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3/2
,,Kommunikációs, konfliktuskezelési'' és

',szociális étzékenyíto'' képzési
szolgáltatások

206 275 481

T4/4 Tehetsé g gondo zás szo|gá|tatás 1 943 2 s90 4 s33

T5/2 A Ká,Iv ána téri szociális pľo gľam 3 483 3 IT9 6 602

T á|r Szupeĺviziő 1 s95 2 127 3 722

G2/4
Kaľrierut fejlesztés és tanácsadás,
diákmunka mentorálás

2 066 2 066 4 132

Gzl6
Tĺĺrsadalomból kirekesztett nők
ťoglalkoztatása és rehabilitációj a

1 58r I 581 31,62
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6. a)hozztĄárul az onkormáĺyzat és a Józsefuarosi
a pľojektmegvalósító szewezeti feladatokat
mó do sításáh oz az alźlbbiak szerint :

Közösségi Házak Nonproťrt Kft . koz<jtt

tartalmaző Feladat-ellátási szerzóďés

7.

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-ĺ.2.31 Osszesen

G1

A Kesz$igyár K<izosségi Ház Gl
programjai (ezen beltil:
készségfej l esńő képzések, 1 0 osztályos
fę|záĺkőnató képzés)

r 417 0* 1417

G2

A Kesńyugyár Közĺisségi HaZ G2
programjai összesen (ezen beltil:
álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női
csopoľt, Alacsony iskolai
v é gzetts é guek straté gi ái)

931 0* 931

T2/1
Kesztyiĺgyár Közösségi Haz
programjai

5 595 0* 5 595

T2/1
Kesztyűgyar Kĺjzösségi Ház eszközĺjk
ktjltsése

555 740 1295

*Kesztyűgyar pľogramjai esetében a bérťrnanszírozźst a Kft. támogatásatafia|mazza.

b) felhatalmazza a polgármestert a 2015. augusztus 30. napjáig tartó Feladat-ellátási
szer ző dés mó do s ítás án ak aIáíĺ ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. mźĄus 29.

a) a Képviselő-testület a 8l20I3. (I.23.) szźlmű hatátozatával elfogadott' a Magdolna
Negyed Program III. T3l2 Szomszéđsági renđőľ pľogľamja megvalósításźůloz szĹikséges,

a Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal kötendő együťtműködési megáIlapodást és

szetződést az a|éhbiak szerint módosítja:

- az egyuttmtĺködési megállapodás 12. pontja szerinti hatźridő 2015. december 37. napja,

- aszerzódés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési hataridő f015. decembeľ 31. napja,

- a projektelem finanszítozása az alźhbiak szeľint módosul:

b) felhatalmazza a polgáľmesteľt az a) pont szerinti együttműködési megállapodás
mó do sításán ak és szer ző dé s mó do s ítás ának a|áír ásfu a.

Felelős : polgĺármester
Hatátiđő: 20l 5. máius 29.

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T312 Szomszédsági ľendőr progIam 6 571 8 761 ls 332
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8. a) hozzájárul az onkoľmányzat és Ptév8 Zrt. között a ,,99-es busz kíséľleti projekt'' és

',Bűnmege|ózési 
stratégia, cselekvési terv (viktimizációs suľVey' antiszoc. teammunka)''

feladatainak ellźĺtására megkötött megbizási szerzodésének módosítástlhoz a 2015.
augusztus 30-i megvalósítási hatźtridő módosítása tárgyźlbaĺ oly módon, hogy a Rév8
Zrt. ktilön megbízási díjban a2015. május 3|. -z0I5. augusztus 30. közotti időszakban
lrelrr ľészesül.

b) felkéri a polgáľmestert a határozat 8. Đ pontjai szerint a megbízźsi
szer ző désmó do s ításo k a|áír ásfu a.

Felelős: polgármester
lJatáridő : 2015. mtĄus 29 .

9. a) felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjĺínak
ĺjsszeállításáľa.

b) felkéľi a polgĺáľmestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum a|áirására és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és

Szolgáltató Nonprofit Kozhasznű Kft . tészére tĺlrténő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidó: 2015. ápľilis 1 6.

10. felkéľi a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen javaslatot a hatźrozat 2. pontja szeľinti nonprofit
szol'gáItatő helyisé gek 20 I 6 . évi műkö désére.

Felelős: Rév8 Zľt.
Felelős: a Képviselo-testtilet 20I5.június havi ülése

11. az MNP-III PA/01 kódszámmal, ',Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p á|y ázati fe lhívás tár gy áb aĺ a

. OLAJAG oTTHoNoK önálló egyházíintézmény

. Kolibri Gyermek- és Ifiúsági SzinhazKozhaszn,ĹĺNonprofit K-ft.

által benyúj tott pźůy ázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. ápľilis 16.

12. az MNP-III-PA/01 kódszĺímmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiíľt mini-projekt
p áLy azati elj árást eredménye snek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|5. ápľilis 1 6.
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13. aZ MNP-III-PN)} kódszámmaI, ,,Bunmegelőzési akciók'' címmel kiírt mini-pľojekt
p źiy ázati felhívás tźlľ gy th an a

. vÁI-ľó-se'v,ł.lapĺtvány

. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont

által benyúj tott páIy źzatok érvényes ek'

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. ápľilis 16.

az MNP-III-PN)2 kódszámmal' ,,Bűnmege|őzési akciók'' címmel kiírt mini-projekt
pá|yázati elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2a15. ápľilis i6.

az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiírt mini -proj ekt p á|y ázati fel hívás tźr gy źtb an a

o J őzsefvźrosi Köztlss égi Házak Nonpľofit Kft .

o Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ

o GIUSTO-KAMARA Művészeti Kozhaszn,ő Nonpľofit Kft .

által b enýj tott p á|y źzatok érvénye s ek.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|5. április 16.

az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó, egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiíľt mini-proj ekt pá|yźnati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős : polgĺírmester
Hattridő: 201 5 . ápľilis 1 6.

ahattlĺozat 11., 13., 15., pontja a|apjźntámogatási szerződéstkota

1. OLAJÁG oTTHoNoK önálló egyhtzi intézméwryel (székhely: 1154 Budapest,
Bánkút utca 67-69., nyilvántaľtási szám: 000512012-001, adószźm: 18290079-2-42),
mely a|apjáĺ a ,,o|ajág Idősek otthona-KERTI oAZIs- című minĹprojekt
megvalósít ásaru 2'492. 5 3 1,- Ft vissza nem téríten dő támo gatásban részesül.

2. Kolibľi Gyermek- és Ifiúsági Színhaz Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1061
Budapest, Jókai tér 10.' cégsegyzékszárl: 01-09-96364I, adőszźrn: 23395778-2-42),
mely alapján ,,99,, című mini-projekt megvalósításáĺa 3.000.000,- Ft vissza nem
téľítendő támogatasban ľészesül.

14.

15.

16.

17.
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3. VALTO-SAV Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Pál utca 2., nyilvántaľtási
szźlm: 8682, ađőszám.. 1 8 1 08 1 89- I -42), mely alapj án a,,Fókuszban a gyerekek'' című
mini-projekt megvalósítására 1.971.808'- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

4. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 1081
Budapest, Népszínház utca f2., adőszám: 15791454-2-42), mely alap1án a ,,DE
NEHEZ AZ ISKOLATASKA'' című mini-pľojekt megvalósítására I.997.571,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

5. Józsefuarosi KĺjzösségiHazak Nonprofit Kft. (szélĺľrely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégsegyzékszám.. 01-09-94f622, ađőszám ff766II7-2-42), mely alapján az
,,Egészségnap a Kesztyíigyárban'' címtĺ mini-pľojekt megvalósításáľa 279.06l,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

6. Józsefuá.ľosi Szociális Szolgtitatő és Gyenrrekjóléti Kĺĺzpontta.l (szék}ely: 108l
Budapest, Népszínház utca 22., ađőszám: 15791454-2-42), mely alapján a ,'Kiilyiik
Kuckĺĺ'' címrĺ mini-projekt megvalósításara 300.000,- Ft vissza nem téľítendő
támogatásban részesül.

7. GIUSTO-KAMARA Miĺvészeti Kozhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1086
Buđapest, Koszoľú utca 23, cégegyzékszám: 01-09-990869, adőszám: 24109440-2-
42), mely a|apján ä ,,A Giusto Kamarazenekarból alakult kamaraegyüttes
hangversenyei a Kesztytigyár Kiiziisségi Házban,, című mini-projekt
megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20I 5 . április 1 6.

18. ahatározat |7 . pontja alapjźn felkéľi a polgármesteľt a támogatási szerzőđések a|áírásáĺa'

Felelős : polgĺírmester
Hatźrido: 20| 5. ápri|is f0.

19. a) elfogadja az e|őterjesztés melléklete szerinti taľtalommal a Budapest-Józsefuĺĺros
Magdolna Negyed Program III projekt Programalap akt;.B|ízalt Működési Kézikönyvét
és az e gy edi pá|y ázati felhívásokat.

b) elfogadj a az e|oterjesztés melléklete szerinti taľtalomma| az e|őterjesztés mellékletét
képezó 3 db páIytzati felhívást -,,MNP-III-PA-01/4'' jelű pá|yéĺzat,,,Közösségi Akciók''
tátgyźtban, ,,MNP-III-PA-02l2" jelii, ,,Bűnmegelőzési Akciók'' tőłgyában., ,,MNP-III-
PN03l4" je|ti pá|yázat, ,,Spoľt, szabadído, egyéb lakossági progľamok,, tttrgyában _ és
felkéľi a polgármestert a pá|yźzati felhívások jozsefuaĺos.hu honlapon történő
megjelentetésére.

c) a 19. b) pontban meghiľdetett pá|yázati felhívásokhoz kapcsolódó Bíľáló Bizottság
tagsai megegyeznek a Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság 106612014. (IX.29.) és a
3 0 1 l 20 | 5 . (III. 3 0. ) számű hatát o zatźlban kij elö lt személyekkel.
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Felelős: po1gármester
Hattnido: 2015. április 16'

20. ahatározat I. pontjában foglalt feladatok miatt

a) azonkotmáĺyzat kiadás 11107-0l cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
Magdolna Negyed III. Projekt szoft progľamjainak folytatása céltartalék e|őirtnyzatárőI -
önkent vállalt t.eladat _ 60.l75,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a l l604 cím _ tĺnként vállalt feladat

- dologi e|őírányzatára 1,I.758,0 e Ft-ot, az egyéb múkodési célú kiadás - működési célú
támogatások á||anhttztaľtáson kívĹilľe _ előirányzatźlta 8.]6I,0 e Ft-ot, a beruházások
eIoirányzattra740,0 e Ft-ot' a 1i108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ĺjnként vállalt feladat -
eloir ányzatára 3 8.9 I 6,0 e Ft-ot.

b) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - onként
vállalt feladat - mfüödési ťĺnarszírozási bevételen belÜ-l az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźtm|źn tĺjľténo jővźlírása előkźnyzatát 38.916,0 e Ft-tal, a
kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát22.222,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozztýźtra|ási adó e|őirźnyzatát 5.400,0 e Ft-tal, a dologi elóirźnyzatźLt II.294,0
e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) és b) pontok esetében 2015. április 16.

2I. ahatáĺozat 17. poĺtjában foglaltak miatt

a) aZ onkormányzat kiađtts 11604 címen beltil _ onként vá||alt feladat _ dologi
előirányzatárőI _ Progľam alap - 10.341,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az egyéb múködési célú
kiadás _ múkĺjdési célú támogatások á||aÍnháńartáson kívülre - e|őfuányzatára 8.043,4 e

Ft-ot, irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||a|t feladat

- e|oírźnyzattlta2.297,6 e Ft-ot.

b) a Józsefuárosi Szociális Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - ĺjnként
vá|Ialt feladat - mfütjdési ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszerví tźlĺrlogatásként
folyósított tĺímogatás fizetési szttm|ćn t<jľténő jőváirása e|őirtnyzatát és a kiadás személyi
juttatás eIőirányzatźú 1.578,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźĄárultlsi adó elóítáĺyzatát 425,7 e Ft-tal, a kiadás dologi e|oirźnyzatát 293,4 e Ft-tal
megemeli.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet következő módosításáná|
a hatát ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) és b) pontok esetében 2015, április 16., c) pont esetében a költségvetésről

szóló rendelet kcĺvetkező módosítása
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Napirend 312. pontja
Javaslat a Horváth Miháty téren játszőtér kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
oromét fejeziki, hogy Polgármester Úr megtartotta azigéretétés újra lesz játszőtér a Hoľváth
Mihály téren. Támogatja az előteľjesztést.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Ez a konstrukció felvet bizonyos aggáIyokat. Kicsit furcsállja, hogy mitől ilyen nagylelkrĺ
valaki' aki nem tisztességes módon szerezte a milliardjait, az most néhány milliót odadob egy
jő cé|ra. A kenilet és a gyerekek érdekével egyezik, viszont felvet etikai kérdéseket. Eléggé
ambivalens a javaslattal kapcsolatban, mikozben magának a jźttszőtérnek csak <jrülni lehet.

Dr. Kocsis Nĺáté
Képviselő Úr előbbi mondata nagyon sokba fog keľülni, ha az érintettnek egysze: eZ a
tudomásara jut és úgy gonđolja, hogy a személyiségi jogi éľdekeit éľvényesíteni fogja!
Megadj a a szőt Alpolgármester Umak.

Egry Attĺla
Ennél az előterjesńésnéI annyit mindenféleképpen meg kell tennifü, hogy megköszĺinik ezt a
felajánlást azon tu|, hogy most a szavazássa| ezt el is fogják fogadni. Aa gondo|ja, hogy ez
egy fontos pillanat, hiszen a keľiiletben mrĺködő vá||a|kozások látják, hogy szfüséges a
közösségi szeľepvállalás és részt vesznek a kęriiletnek a megiĄítźlsában, megszépítésben.
Ezeket a törekvéseket támogatni kell, nem pedig ilyen típusú kijelentésekkel elbátoľtalanítani!
Ezt érdemes átgondolni és bízik abban, hogy a Képviselő-testiilet elsöprő tcibbsége támogatni
fogsa ezt az e|oteqesztést.

Dr. Kocsis Máté
A nap irend v itáj at |ezźĄ a. S zav azźsr a bo c sátj a a következ ő batár o zati j avas lats oľt.

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. elfogadja a LVC Gold Játékkaszinő lJzemeltető Kft. (cégjegyzékszźm: 01 09 192076,
székhely: 1051 Budapest, Vigadó u.2.) á|taLtett bruttó 7.019.295,- Ft értékű közérdekű
felajánlást, a Horváth Mihály téren játszótér létesítése, kivitelezési munkrák teljes könĺ
elvé gzé s e tźr gy áb an (a hatźlr ozat 2. sz. mel|ékl ete szeri nti tartal ommal).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. ápľilis 16.
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2. az 1. pont a|apján felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Vaľosĺizemeltetési
Szo|gźůat bevonásával együttmfüödési megállapodást készítsen elo a LVC Gold
Játékkaszinó Üzemelteto Kft. és az onkormźnyzat kozött. amely ľészletesen tarta|mazza
a feladatokat, a felelősségi koľöket.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: f0I5. ápľilis 16.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a2. pont szerinti egytittműkodési megállapodást elfogadás
céljából teľjessze aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elé.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2015. ápľilis 16.

4 rneoadia fil|airĺnnosi hrrzzÁiÁn:ťlÁsńt a Tózsefvárnsi Ônkormánvz'at t,l:ilaidonáhan Á11ő
- ^-^-^^^^-^^J --' ---^--J --

Horváth Mihály téľ déli részén (3523815 hĺsz.) a mellékelt műszaki tartalom szeľinti
játszőeszközök telepítéséľe, a közérdekú felajanlást tevő LVC Gold Játékkaszinó
Üzemeltető Kft-nek.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|5. április 16.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 14 igen' 0 nem, 1 tartózkodással a Testület elfogadta az a|ábbihattnozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALH) Z Vĺn,r o s Í ľpTT S Zó To B B S ÉG
HATAROZAT:
95ĺ2015. (Iv.1ó.)

A Képviselő-testület úgy dön! hogy

1. elfogadja a LVC Gold Játékkaszinő Üzemeltető Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 192076,
székhely: 1051 Budapest, Vigadó v.2.) á|ta| tett bruttó 7.019.295,- Ft éľtékű kcizérdekű
felajánlást, a Horváth Mihály téren játszótér létesítése, kivitelezési munkák teljes körű
elv é gzé s e taryy áb an (a határ o zat 2. sz. mel|ékl ete szerinti tartal ommal).

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. április 16.

2. az 1. pont a|apjźn felkéri a polgármestert, hogy a Józsefuárosi Vaľosiizemeltetési
Szolgálat bevonásával egyiittmúködési megállapodást készítsen elő a LVC Gold

l4IGEN O NEM 1

SZUKSEGES

TARTóZKoDÁsSAL

Játékkaszinó Üzemeltető Kft. és az onkotmányzat között. amely részletesen tarta|mazza
a fęladatokat, a felelősségi körĺlket.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. április 16.
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3.

4.

felkéri a polgármestert, hogy a2. porrt' szeľinti együttmrĺkcidési megállapodást elfogadás
céljából terjessze aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elé.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20t5. április 16.

megadja tulajdonosi hozzájtmlasát, a Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában á1ló
Horváth Mihály tér déli részén (3523815 hĺsz.) a mellékelt műszaki tartalom szerinti
játszőeszklzok telepítéséľe, a kozérdekű felajánlást tevő LVC Gold Játékkaszinó
Üzemeltető Kft-nek.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0I5. április 16.

A Ô< /,'ílĺ tr. ĺI|ĺ 1ć. \ |,A^-,i^^|A +^^+::l^+: L.+.(-^-^+ 
-^||Á|'l^+Á+ 
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m ellékl ete tarta|mazza.

Napirend 4ll. pontja
Javaslat a Báľka Józsefváľosi Színházi- és KulturáIis Nonpľofit Kft-vel
kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Kclszĺjni a szőt, mindenekelőtt gratu|á| az érdekérvényesítéshez, meľt ha jól éÍti, a
Beliigyminisztérium tĺímogatásával sikerül a Baľka NonpľoÍit Kft. kritikus gazdasági
heIyzetét rendezni. Ugyanakkor aü"is látni kell, hogy önmagában ebből a döntésbőlnem lesz
szinhźn. Azt gondolja, hogy Sem a céghez nem kell ragaszkodniuk, sőt igazábő|, tudja, hogy
ťolmeriilt igény adott esetben a Ludovikarészéről is, hogy mit tudnának kezdeni az épülettel.
Azt gondolja, hogy feltétlentil az épülethez sem sziikséges ragaszkodniuk. A keľĹilet által
létľehozott és megteremtett BárkaSzínhźz továbbra is legyen, összhangban az elorehozott elvi
döntéstikkel, azkozos érdek, éppen ezér:t egy kicsit (tuđja, hogy megvan a jogi indoklása, de
egy kicsit) e|hlbázott dolognak tartja, hogy egy testületi ülés kapcsán kimondják, hogy
megszűnik a Nonprofit Kft. és jogutódja |esz a humán Zrt. és döntenek a humán Zrt-rőI,
amelyiknek az cisszeolvadásában nem szerepel a megszűnő Kft., tehátęz szerencsétlenül jön
ki. A Barka Színhźz jövőbeni potenciális |étére nézve egy rossz kicsengésnek, áthallásnak
tĄa, szeľinte lehetett volna jobb megoldást találni rá. Köszcjni aszőt.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgáľmester úrnak.



Dľ. Sáľa Botond
Köszöni a szőt. Valóban nem mondtak le aľról valamennyien, hogy lesz Bárka Színház, ez
ami most van, ęZ a második lépés. Ennek a Kft-nek rendezni kell a sorát ahhoz, hogy később
beolvadjon majd a jövőben átalakuláSsal, összeolvadással létľejövo Nonprofit Zrt-be. Azért
nem Szerepel abban az e\óterjesztésben, mert ott mar folyamatban van az cisszeolvadás és ott a
vagyonleltár' vagyonmérleg elkésztilt. Tehát a létrejövo Zrt-be tud majd beolvadni ez aKft..,
aminek a sorsa addig rendeződik. Nyilvánvalóan a szíĺ.lházi tevékenységhez majđ ezt
követően kellenek színészek és kell egy szakmai vezető, most egyik sincs. Tehát nyilvánvaló
aZ egy kĺjvetkező lépés lehet, amelyen el lehet kezdeni dolgozni, azt gondolja, hogy előre
haladjanak azorl aZ úton, amin elindultak és teľemtsék meg a lehetőségét, hogy a jövőben a

lehetősége megmaradjon annak, hogy lehessen szinház. Ktjszoni aszőt.

Dr. Kocsis Máté
Napiľend vitáját\ezźt4a, és szavazásra bocsátja azI.hattlrozati javas|atot.

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvaľosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa kifejezi azon szźndékát, hogy a Bárka Józsefuárosi SzínhĺŁi- és

Kultuľális NonproÍit Kft. jogutódlással megszűnj<ĺn, a 4312015. ([.19.) szánu képviselő-
testületi határozatban kimondott <jsszeolvadással létľejövő zártkorueĺ műkĺjdő
részv énytársaságba történő beolvadással.

Felelős: polgármester
HaÍátiđő: 20I 5. április 1 6.

I)ľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 13

elfogadta.
0 nem, f tartőzkodás mellett

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZATALHoZ unqŐsÍľBTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
96t201s. (Iv.16.) O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

lgen,

13IGEN

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefuaĺosi Színházi- és Kulturális Nonpľofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa kifejezí azon száĺdékét, hogy a Baľka Jőzsefváľosi Színházi- és

Kultuľális Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnjön, a 4312015. (II.19.) számu képviselő-
testületi hatátozatban kimondott ĺjsszeolvadással létreiövő záĺtkoruen mrĺködő
részv énýársaságba t<jrténő beolvadással.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2015. április 1 6.

ffii: :1 ffi:::śe::| ffi:,. : i.:Emtr:
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Dr. Kocsis Nláté
Szavazźsra bocsátja a II. hataľozati javaslatsort.

A Képviselő testület' úgy dönt' hogy

I. a II44|20I5. (III.12.) sztlmű Kormányhatźltozatban foglattak a|apján felkéľi a
polgármestert ahatźtrozat I. mellékletét képezo támogatási szerzódés a|áitásźra a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuláĺosi onkormtnyzat tital feĺtrfiartott előadó-művészeti szervezet
2075. évi adósságrendezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokľa kapott
178 900 000 Ft tisszegű támogatás tárgyában.

Felelős: polgármester
Határidő: a szerzodés aláírása20|5. ápri|is 2I.

1 c^1|.!.: ^.^l-l-^^+^4 ^ T):'.ĺ-^ Í!-^^Ł'A.^^: ą-!^LI-: !^ |.--1+--.I1:^ \T^--.^c. T,Zf. !- ^Z. Ię||(Elt a PurB.1lrr|trsttr|L a Dal|(a JL'ZsglvalL,sl ĐL|||]|Ż1l'|- 95 l\ultularls ]\UuPrUIlt I\lt. gs i1

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat kozott kötendő pénzeszkoz
tńadási me gál lap o d ás el ő ké szíté s ére az alt.řbiak s zerint :

- az onkorményzat és a Beltigyminisztérium kĺjzött kotendő támogatási szeruőđés tartalmi
elemeivel cisszhangban álló szabá|yait a pénzeszkoz-átadásra vonatkoző megállapodásban
rögzíteni kell,
- a pénzeszköz-éúadźlsľa vonatkoző megá|lapodásnak tartalmaznia kell azon fe|tételeket és
kĺjtelezettségeket is, melyek az onkormányzatrészére atámogatási szeruődésben rögzítésre
kerültek.

3. felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszkoz-átadásra vonatkoző megállapodást elfogadás
céljából terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: polgármester
Hataľidő: aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. április Z7-iu|ése.

4. az I. és 2. pontban foglaltak míatt az onkormányzat II8O2 cím - cinként vá||a|t feladat _
bevételi e|óirányzatán belül a működési célú támogatás á||anháztaÍtason belülről - központi
költségvetési támogatás előiľanyzatát - és az egyéb múködési célú kiadás _ műktjdési célú
támogatások á||amháztaľtáson kívülre - elóirányzatźú 178'900,0 e Ft-tal megemeli a Bárka
JózsefuaľosiSzinhźni- és Kultuľális Nonprofit Kft adósságának rendezése miatt.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 20| 5. ápľilis 1 6.

5. a Báľka részéte biztosított tĺĺmogatás cisszegét 50.000,0 e Ft-tal csökkenti, ezért az
onkoľmányzatkiađás _ önként vállalt feladat - egyéb mfüödési célú kiadás - műkĺidési célú
támogatások á||amhánaftáson kívülľe _ e|őirźnyzatát 50.000,0 e Ft-tal csökkenti és a 11107-
01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon be|u| az általános tarta|ék - kötelező feladat _
e|őirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határíđő : 20I 5. április 1 6.
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6. felkéri a polgármesteľt' hogy a költségvetésről szóló rendelet ktjvetkező módosításánáI a
hatát o zatb an fo gl altakat Ve gy e ťr gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a költségvetésről szóló rendelet következő mődosítása

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 12 igen, 0 nem, 3 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ ľ'ĺn'lo s ÍrpTT SZóTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
97t201s. (rv.16.) 12IGEN O NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő testület, úgy dönt, hogy
I. a 114412015. (III'12.) sztlmt Kormanyhatározatban foglaltak a|apjźn felkéri a
polgármestert a hatźtrozat I. mellékletét képező támogatási szerződés a|źlitására a Budapest
Fővaľos VIII. kerület lőzsefvárosi onkormtnyzat által fenntartott előadó-művészeti szetvezet
2015, évi adósságrendezésével és megsztĺntetésével kapcsolatos feladatokra kapott
178 900 000 Ft ĺisszegű támogatás táĺgyában.

Felelős: polgármester
Határiďo a szerzőđés aIáirásaz}Is. ápľilis 21.

2. felkérí a polgáľmestert a Bárka Józsefuarosi Szíĺlházi- és Kulturális Nonprofit Kft. és a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormtnyzat kozött kötendő pénzeszkoz
átadási me gál l ap o dás ęl ő ké szíté s ére az alábbíak s zerint :

- az onkormźnyzat és a Belügyminisztéľium kĺizĺjtt kötendő támogatási szerzođés l'arta|mi

elemeivel összhangban źi|ő szabáIyait a pénzeszkoz-átađásra vonatkozó megállapodásban
ľcĺgzíteni kell,
- a pénzeszkoz-átadźlsra vonatkoző megáIlapodásnak tartalmaznia kell azon fęItételeket és

kcitelezettségeket is, melyek az onkormtnyzat tészére a támogatásí szeruőđésben ľögzítésre
kerültek.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a pérueszkoz-źiađásra vonatkozó megállapodást elfogadás
céljából terjessze aYfuosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság elé.

Felelős: polgármester
Hatariđő: aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|5. ápľilis 27-iulése.
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4. az I, és 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat 11802 cím - ĺjnként vá||alt feladat -
bevételi e|ofuźnyzatán beltil a mrĺkĺjdési célú támogatás źi|amhtztartáson belülľől - kcizponti
költségvetési támogatás előiľányzatát - és az egyéb működési célú kiadás - működési célú
támogatások á|Iamháztartáson kíviilre - e|őirányzatát 178.900,0 e Ft-tal megemeli a Bárka
Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft adósságának rendezése miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

5. a Baľka részére biztosított támogatás ĺisszegét 50.000,0 e Ft-tal csökkenti, ezért az
onkormányzatkiadás - önként vállalt feladat - egyéb műkodési célú kiadás - működési célú
támogatások á||amháztartáson kívülre _ eIoirányzatát 50.000,0 e Ft-tal csökkenti és a 1II07-
01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat -
e|óirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201'5. ápľilis 16.

6. felkéľi a polgármestert' hogy a költségvetésről szóló rendelet következo módosításáná,I a
hatát ozatban fo glaltakat Vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A 97l2015.(v.16.) képviselő-testiileti határozat mellékletét a jegyzőktinyv 2. sz.
m ellék|ete tarta|mazza.

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodĺi Kft. társasági
fo r mav á|tás áv a l kap cs o l at o s d ti n tés ek m eghozata|ár a
(írásbeli e|őteqesnés, 1 . SZ. MELLÉKLET PóTKÉZBESÍTÉS SEL)
Eloterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté - polgármesteľ

Dr. Kocsĺs NĺáLté
Ahattlrozati javaslat 2. pontjában meg kell nevezĺi a létrejĺivő zrt-t és annak ľovidítętt nevét.
Javasolja, hogy Józsefuarosi Gazđźikođási Kozpont Zrt. |egyen, éS a rövidített neve pedig
JGK. Ezzel a kiegészítéssel nyida meg a napirend vitáját. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a
napirend vitáját|eztnja. Szavazásra bocsátja azl.határozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testiilet, mint a KISFALU Józsefuaľosi Vagyongazđźikodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa fulajdonosi jogkcirében e|járva úgy dĺint, hogy a társasági formaváltás érdekében
hozotíelső döntést, a 45l20I5. (II.19.) szźlmu képviselő-testiileti hatáľozat 1. pontját, önálló
határozatta| az a|ábbiak szerint módosítia:
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1. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátóI zártkoru részvéĺytársaságként műkodik. A
jogutód zrt. aIaptokéjét I6f.000.000'- Ft osszegben á|Iapítja meg. Ennek érdekében az
átalakuláS keľetében a KISFALU Kft. jelenlegi 161.630.000,- Ft összegű tötzstőkéje az
eredménytartalékának teľhére a ktilĺjnbözet cisszegével megemelésre kerĹil.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2015. április 1ó.

Dr. Kocsis ľ ĺ.áté
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a Testtilet elfogadta.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR o Z AT]FI)Z AT ALH} Z Mn-IŐ s ÍľBTT S ZóTÖB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
98ĺ20|'5. (Iv.16.) 13IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa fulajdonosi jogkörében eIjźttva úgy đönt, hogy a táľsasági formaváltás érdekében
hozoťt első döntést, a 4512015. (II.19.) számu képviselő-testületi határozat 1. pontját, onálló
hatźlrozattal az a|ábbiak szerint módosítia:

1. a Kisfalu Kft. 2015.július 01. napjátó| zźtttkorurészvénytársaságként mrĺk<'dik. A jogutód
zrt. alaptőkéjét 162.000.000,- Ft összegben á||apítja meg. Ennek érdekében az áta|aku|és

keretében a KISFALU Kft. jelenlegi 161.630.000,- Ft összegű töĺzstőkéje az
eredménýartalékának terhére a ki.ilönbözet összegével megemelésre keľĹil.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 5. április 1 6.

Dr. Kocsis M:áLté

Szav azásr a bo csátj a a II. határozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület, mint a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazđá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa tulajdonosi jogkorében eljtma úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatátozat 1. mellékletétképezó, az źúalaku|ó jogi szeméIy, azaz a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazđá|kođő Kft. átalakulási tervét, és annak mellékletét képező
vagyonmérleg-tewezetét, vagyon1e1tár-tervezetét., a jogutód jogi személy (nyitó)
vagyonmér|eg-tervezetét, vagyonleltar-tervezetét, az azol<hoz kapcsolódó
könywizsgálói j elentéssel együtt.

Fele1ős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 20I 5. április 1 6.



2. a) elfogadja ahatározat 2. mellékletétképezójogutód jogi szemé|y a|apszabá|yát.
A létrejovó zrt. cégneve: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpoft Zártkorűen Működő
Részvénýársaság, ľövidített neve: JGK Zrt., székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-
67., a taĺsaság alaptőkéje 162.000.000'- Ft, me|y azonos mértékű készpénzbetétbő| á||'
atársaság alaptőkéje 162 đb 1.000.000,- Ft névértékű, névľe szóló törzsrészvényből
ál1.

b) felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét (Igazgatőság elnökét) az egységes
szerkezetu a|apszabá|y elkészítéséľe' fe|hata|mazza a polgármestert az egységes
szerkezetu a|apszabá|y aláirásźra, valamint a felhatalmazza a Társaság igyvezetőjét
(Igazgatő sźlg elnökét) a szüksé ges cé gj o gi intézkedé sek me gtételére.

Felelős: polgármesteľ
Hattlrido: a) pont esetén 2015. április 16., b) esetén cégjogi előírások alapjtn

n. !z . '.'' ^ł!L|[rr. t\ocsts lYlale
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 3 tartőzkodással a Testület elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspl.o
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z vnĺ o s ÍľpTT SZóTO B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
99ĺ20|5. (w.16.)

A Képviselő-testiilet, mint a KISFALU Jőzsefvárosi Vagyongazdá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa tulajdonosi jogkörében e|járva úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatátozat 1. mellékletétképezó' az átalakuló jogi személy, azaz a Kisfalu
Jőzsefvátosi Vagyongazdálkodó Kft. átalakulási tervét, és annak mellékletét képezo
vagyonmér|eg-tervezetét, vagyonleltźt-tervezetét' a jogutód jogi személy (nyitó)
vagyonmér|eg-tewezetét, vagyonleltár-teľvezetét, az azok'hoz kapcsolódó könywizsgálói
jelentéssel együtt.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. április 16.

2. a) elfogadja a hatźlrozat 2. mellékletét képező jogutód jogi szeméIy a|apszabtiyát. A
létrejtivő zrt. cégneve: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zźlrtkoruen Mtĺködő
Részvénytársaság, rövidített neve: JGK Zrt., széI<helye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., a
társaság alaptőkéje 162.000.000,- Ft, mely azonos mértékű készpénzbetétből áII, atfusaság
alaptőkéje 162 db 1.000.000,- Ft névéľtékű, névľe sző|ő torzsrészvényből áll.

b) fe|hatalmazza a Társaság igyvezetőjét (Igazgatőság elnökét) az egységes szerkezetű
alapszabá|y elkészítésére, fe|hata|mazza a polgáľmestert az egységes szerkezetu
a|apszabźiy a|áirźsáĺa, valamint a felhatalmazza a Társaság ugyvezetőjét (Igazgatőság
elnökét) a sztikséges cégjogi intézkedések megtételére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a) pont esetén 2015. április l6., b) esetén cégjogi előíľások a|apján

12IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL



A 99/2015. (N.16.) képviselő-testületi határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz.
m el l éklet e tar ta|mazza.

Dľ. Kocsis Máté
Egry Attila alpolgĺíľmester úľ je|eńe, hogy az előteľjesztésbol kimaradt a Losonci utcai
telephely' Mivel ez pótolható polgármesteri döntéssel, ezért úgy kerĺil pótlásra. Ez technikai
kérdés, a telephelyek kĺjzé feltiintetésre kerül majd a Losonci utcai meglévő székhely,
telephely.

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft. átalakulásával
kap cs olatos tulaj do n o si dö ntés ek meghozata|ár a
ííráshe|i előteľieszÍés\\__--- -__ -' - --^J - --'- - /

Előteľjesztő: Kovács Barbara - JKH Nkft. iigyvezető igazgatőja

Dľ. Kocsis M:áté
A napiľenđ vitźlját megnyida. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napirend vitáját |ezárja.
Szavazásrabocsátjaahatźxozati javaslatsort.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Kĺjzösségi Házak Nonpľofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Kozpont Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, a|apítőijogkcĺrében eljárva úgy dönt' hogy

1. a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. és a
Józsefuĺáľosi Kĺizösségi Htĺzak Nonprofit Kft., mint ĺjsszeolvadással megszuno tátsaságok,
2014. december 31-ei fordulónapra elkészített vagyonmérleg és vagyonleltaľ teĺvezetet, a
hatźtrozat 1. melléklete szeľint elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatáľiđo: 20I 5. április 1 6.

2. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező Egyesülési szerződést és felkéľi a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprof,lt Kft., valamint a Józsefuĺĺľosi
Közĺi s sé gi Házak Nonpro fit Kft . iigyve zetőj ét annak aláír źsźr a.

Felelős: a lőzsefváĺosi Közĺjsségi Htzak Nonprofit Kft. és JóHír Józsęfuaĺosi Média'
Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. ügyvezetői

Határidő: 2015. április 16.

3. eIfogadja a határozat 3. mellékletét képező egységes szeľkezetu alapszabályt és

f e|hatalmazzaapo|gźrmesteľtaÍnakaIáítására.

Felelős: polgármester
Határidő:2015. április 16. az a|apszabáIy aláirásaz}Is. április 20.
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4. a 20|5. évi költségvetésről szóló 612015. (II.20.) onkormányzati ľendelet 1.

mellékletében a 11804 cím JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonpľof,lt Kft' címet 2015. augusztus 01. napjával törli, továbbá a 11805 cím Józsefuárosi
Közösségi Házak Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft. elnevezést 2015. augusztus 01.
napjátő| módosítja Jőzsefváros Közösségeiért Nonpľofit ZźńköÍíi Részvény Tarsaság
elnevezésľe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2015. ápľilis 16.

5. az egyestilés során sziikséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsefuárosi
Kciz<isségi HázakNonprofit Kft-t jelöli meg.

Felelő s : Józsefu áro si Kozö s sé gi Hazak Nonprofit Kft . ügyvezető
Határiđő: 20I 5 . június 3 0.

6. felkéri a Jőzsefvttosi Közösségi Hazak Nonprofit K-ft. ügyvezetójét, hogy a döntés
meghozatalátőI számított nyolc napon belül a Cégközlönynél közlemény kozzétételét tegye
meg akét egymást követő lapszźmban.

Felelő s : a J őzsefv áro si Köztj s s égi Hźľ;ak Nonpľo fi t Kft . ügyvezető
Hatáľidő: a đöntést kĺivető 8 napon belül

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy If igen,0 nem, 3 taÍtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az altlbbi
hatźrozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT S ZóTOBB SÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
100t201s. (rv.16.)

A Képviselő-testület' mint a Józsefuĺírosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulaj dono sa, a|apítői j o gkörében elj źm a úgy dĺint, ho gy

1. a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Nonprofit Kft. és a
Józsefuaľosi K<jzösségi Hazak Nonprofit Kft., mint ĺisszeolvađással megszílnó tźrsaságok,
2014. december 31-ei fordu|őnapra elkészített vagyonmérleg és vagyonleltár teĺvezetet, a
hatźrozat l. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hataridiĺ: 20I 5. április 1 6.

2. elfogadja a hattrozat 2. mellékletét képezó Egyesülési
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonpľofit
Kĺizö s s é gi Hazak Nonpro ťlt Kft . ügyve zetőj ét annak a|áír ás ár a.

O NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

szerzőđést és felkéľi a JóHír
Kft.. valamínt a Jőzsefuaĺosi
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Felelős: a Jőzseťvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. és JóHír Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonproťrt Kft. ügyvezetői

Határidő: f0I5. ápľilis 16.

3. elfogadja a Lĺatarczat 3. mellékletét képező egységes szerkezeÍu alapszabálý és

felhataImazzaapo|gátmestertannaka|áítására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. ápľilis 16, az alapszabá|y a|áírása20l5. április 20.

4. a 2015. évi költségvetésről szóló 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet 1.

mellékletében a 11804 cím JóHír Józsefrárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ
Nonprofit Kft. címet 2015. augusztus 01. napjával töľli, továbbá a 11805 cím Józsefuáľosi
Közösségi Házak Kiemelten Kozhaszĺil Nonprofit Kft. elnevezést 2015. augusztus 01.

napjától módosítja Józsefuáros Kĺjzĺisséoeié* Nonnľofrt Zártkoru Részvény Táľsaság
elnevezésre.

Felelos: polgármester
Határído: 2011 5. ápľilis 1 6.

5. az egyesülés soľián szükséges cégjogi intézkedések megtételéľe a Józsefuárosi
Közösségi HázakNonpľofit Kft-t jelöli meg.

Felel ő s : Józsefu áľo si Közö s sé gi Hazak Nonprofi t Kft . iigyvezető
Hatfuíđő: f}I 5. junius 3 0.

6. felkéľi a Jőzsefvárosi Kĺjzosségi Hazak Nonprofit Kft. tĺgyvezetőjét, hogy a döntés
meghozata\átőI számított nyolc napon belül a Cégkĺizlönynél ktizlemény kozzétételét tegye
meg a két egymást követő |apszámban.

Fel ęlő s : a J őzsefv áto si Köz<j ss égi Házak Nonpro fit Kft . ügyvezető
Hataridő: a dcintést követő 8 napon belül

^ 
10012015. (N.16.) képviselő.testületi határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 4. sz.

m elléklete tartalmazza.

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat az iinkormányzati intézmónyek, gazdasági társaságok
tulajdonában álló gépjáľművek telken tiiľténő paľkolásáľól szólĺí Képviselő.
testĺileti hatá.ľ ozat módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ igazgatő
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Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitźtját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az előterjesztést támogatja, de nem tartja a foghíjtelkek legjobb és nem is igazán
rendeltetésszetuhaszná|atźnak a parkolófelületként tĺjľténő felhasznźl|źtst. Sokkal kevesebb a
paľkolóhely Józsefuáľosban, mint amennyire sztikség lenne. Kéri és javasolja, hogy
hosszútávon, ha |esz rá mód rá, parkolóhelyeket hozzanak létre a kerületben. Cscikkentsék
ezeket a telkeket és azokat használiák sokkal hasznosabb célokra.

Dr. Kocsis Máté
A nap irend v itáj át Iezárj a. S zav aztst a bo c s átj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselĺĺ-testület úgy d<]nt, hogy az 59lfai4. (iV.23.) szźlmű határozat f.) poĺijźń az
alábbiak szerint módosítj a:

eltér a 248lf0l3. (VI. 19.) számű képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott béľleti díjtól és egýttal az onkormtnyzat intézményei, az Önkormányzat
tulajdonában áI|ő gazdasági társaságok, az Önkormányzat fenntaľtásában működő
intézmények, valamint a Budapest Főváros KoľmányhivataIa VIII. kerületi Hivatala dolgozói
részére dolgozói bérleti đť1at ti|apít meg, amelynek összege 2014. évben I.526,- Ft/hó +

Afďgépkocsi-beálló' amely minden évben a fogyasztói arindexnek megfelelő mértékben
nĺjvekszik. Az onkormányzat intézményei, az onkotmányzat tulajdonában áltó gazdasági
társaságok, az onkormányzat fenntaľtásában mfüijdő intézmények haszná|atában á||ő
szo|gáIati gépjármtĺvek részére kozfeladat e||átása céljából a Budapest VIII., Karácsony S. u.
29., Lujza u. 32., Magdolna u. 28, József u. 27. szám a|attí telkeken ingyenesen parkolást
biztosít.

Felelos: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határiđő: 201 5. április 1 6.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 14
határozatot.

0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

;ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZoToBB s Éc s zÜrSÉGE S
HATAROZAT:
101t20rs. (rv.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 59l20I4. (Iv.23.) szźmű hatźrozat 2.) pontját az
alábbiak szeľint módosítj a:
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eItér a 24812013. (VI. 19.) számu képviselő-testiileti hatttrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és egyűtta| az onkoľmtnyzat intézményei, az onkormányzat
tulajdonában álló gazđasági társaságok, az onkormányzat fenntartásában műkodő
intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. keľületi Hivatala dolgozői
tészére dolgozói béľleti đijat áIlapít meg, amelynek ĺisszege 2014. évben I.526,- Ft/hó +

Afa/gépkocsi-beálló, anrely minden ćvben a fogyasztói arindcxnck mcgfclclő mórtókbcn
novekszik. Az onkormtnyzat intézményei, az Önkormányzat tulajdonában átló gazdaságí
táĺsaságok, az onkormányzat fenntartásában műkodő intézmények haszná|atábaĺ áI|ő

szolgálati gépjármúvęktészére kĺjzfeladat ellátása céljából a Budapest VIII., Karácsony S. u'
29., Lujza l. 32., Magdolna v 28., József u. 27. szám alatti telkeken ingyenesen parkolást
biaosít.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 20| 5. ápľilis 1 6.

Napirend 512. pontja
Javaslat il Budapest VIII., orczy út 3.5. szám a|atti ingatlan
v éte|árhátraléká n a k r észletťlzeté s s el tőrt énő re n d ezés é re
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesńő: Kovács ottó _ igazgatő

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
A napiľend vítájtLt megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás hiányában a vitát lezárja. Szavazásra
bocsátj a a hattr ozati j avas latsort.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul ahhoz, hogy az Avicenna InteľnationalCollege Kft. a Budapest VIII., Orczy ít
3-5. szźlm alatti,3602913 hľsz-ú ingatlanĺa kötött adásvételi szeruodése alapjźn fennálló (a

hatfuozathozata| iđőpontjában 272.017 .524,- Ft tĺĺke, és 2,345.987 ,- Ft késedelmi kamat,
összesen: 274.363.5|1,- Ft összegiĺ) véte|árhátÍa|ékát részletekben teljesítse az aIábbiak
szerint;
a.) arész|etťlzetés idótartama: 3 év,
b.) a kamat mértéke: az adásvéte|í szerzodésben foglalt 5,75 oń-os kamat,
c.) a részletfizetés ütemezése: harom havonta, minden esedékes utolsó napjáig, elsĺĺ

részlet esedékessé ge 2015. októbeľ 3 1.

d.) a kamat és a havi tcjrlesztő részletek mértéke a futamidő a|attvá|tozatlan,
e.) adós a tész|etťĺzetési megállapodást kĺiteles a megá|Lapodás a|áírását követĺj 5 napon

beliil saját költségére kozjegyzói okiratba foglalt egyoldalú kĺjtelezettségvźila|ő
nyilatkozatta| klegészíteni. A részlętťlzetési megállapodás hatálybalépésének feltétele
a kozj e gy ző i okirat onkoľmanyz at t é szér e történő źúadása.

f.) a részletfizetési megállapodás megkĺitésének a legvégső időpontja: f0I5. május 31.
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g.) amennyiben az adós a két egymást kĺjvető rész|et megfizetésével 30 napos
késedelembe esik, ugy a teljes tartozás egyösszegbeĺ válik esedékessé. Az első
elmaľadt részlet 15 napos késedelme után felek kötelesek egymással a hátľalék
ľendezé s ér óI e gy eztetni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető tgazgatőja
Hatrĺridő: amegá|Iapodás aláírását k<jvetően 3 év.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pontban foglalt tartalmi elemeket magában foglaló
megállapodás megkötésére, a kozjegyzői okirat źńĺéte|&e és megőrzésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 20|5. május 31.

n-- !/ - - -:- ĺt!L!L'r. I\ocsls 1Yla[€

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, f tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR oZ AT]H)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ S ZoTo BB S ÉG
HATAROZAT:
Í0212015. (Iv.16.)

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy

1.) hozzájáĺu| a7thoz,hogy az Avicenna InteľnationalCollege Kft. a Budapest VIII., orczy tlt
3-5. szám a|atĺí,3602913 hľsz-ú ingatlarľa kötött ađásvételi szęrződése alapjan fennálló (a
határozathozata| iđőpontjában 212.0|7.524,- Ft tőke, és 2.345.987,- Ft késedelmi kamat,
összesen: 274.363.5I1,- Ft ĺisszegű) vételárhźúra\ékź./- részletekben teljesítse az alábbiak
szerint:

a.) a részletťĺzetés időtaľtama.. 3 év,
b.) a kamat mértéke: az ađásvételi szerzodésben foglalt 5,75 oń-os kamat,
c.) a részletťlzetés titemezése: háľom havonta, minden esedékes utolsó napjáig, első

rész|et esedékessé ge 20I 5 . október 3 1 .

d.) a kamat és a havi törlesztő részletek mértéke a futamidő a|aÍtvźitozat|an,
e.) ađós a részletťlzetési megállapodást ktjteles a megá||apodás aláírását követő 5 napon

belül saját költség&e kozjegyzoi okiratba foglalt egyoldalú kcjtelezettségvá||a|ő
nyilatkozattalkíegésziteni. A részIetťĺzetési megállapodás hatálybalépésének feltétele
a ko zj e gy ző i o kiľat onko rmány zat t észét e tö ľténő átađása.

f.) arész|etfizetésimegállapodás megkĺitésének a legvégső időpontja: 2015. május 31.
g.) amennyiben az adós a két egymást követő rész|et megfizetésével 30 napos

késedelembe esik, úgy a teljes taľtozás egycisszegben válík esedékessé. Az első
elmaradt részlet 15 napos késedelme utĺán felek ktitelesek egymással a hźtralrék
rendezé s ér o| e gy eztetni,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido amegá||apođás a|áírását k<ivetően 3 év.
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2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pontban foglalt tartalmi elemeket magában foglaló
megállapodás megkötésére, a kozjegyzői okirat áwéteIére és megőrzésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyve zető igazgatója
Határidő: 2015. május 31.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a Jĺózsefvárosi Intézményműkiidtető Központ által ellátott
felad atok átszerv ezésér e
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vítáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a vitát |ezárja. Szavazásta
bocsátj a a hatźr ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szánđékźLt, hogy a Józsefuaĺosi Intézméĺyműkcjdtető Kozpont által
végzeltműszaki (kaľbantartói) működtetői, üzemeltetői feladatokat 2015.június l5. napjától a

Kisfalu Kft. útján látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

2. felkéľi a polgármestert, hogy vizsgá|ja meg a hatttrozat 1. pontjában foglaltak
végrehajtásához szükséges szeméIyi,táĺgyi,péĺuugyi feltételeket, és erľe vonatkozó javaslatát

terjessze be a Képviselő-testület 2015. május havi iilésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2015. május havi iilése

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 12 ígen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a

hatáĺozatot.

1ZAYAZASNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z vn.ĺ o s ÍľpTT SZoToB B SÉG SZÜK SÉGE S
FIATÁRoZAT:
103ĺ201'5. Gv.16) 12IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy
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1. kifejezi azoĺ szźlnđékát, hogy a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ által
végzett műszaki (kaľbantartói) működtetői, ĺizemeltetoi feladatokat 2015.június 15. napjától a
Kisfalu Kft. útján látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

2. felkéľi a polgármestert, hogy vizsgáIja meg a hatźlrozat 1. pontjában foglaltak
végrehajtásához szükséges szemé|yí,ttngyi,pénzngyi feltételeket' és erre vonatkozó javas|atát
terjessze be a Képviselő-testiilet2015. május havi ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2015. május havi ülése

f,.T^-:----S EtA 
---L2^r\apu-tsuu J/{. IJuilrJa

Javaslat a gazdasági pľogľam és ̂  ktizép- és hossztĺ távűl
v aw ongazdálkodási teľv elfo gadására
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis l|;ĺ.áté - polgármester

Dľ. Kocsis NI.áńé
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Számos szép, de általánosan megfogalmazott célkitűzés szerepel az előteľjesztésben.
Hiányolja a főkuszá|ást a lakásállomány, illetve épiiletállomány pľoblémájtnak megoldására
és ezen be|u| az eneľgiatakaľékosság előtérbe helyezésére. Kérđezi, hogy akkor ez most
prioritás-e, vagy sem?

Dr. Kocsis M.áLté
Jelenék a Kormány illetékeseinél azon igényüket, hogy bérlakás-felújítási prograÍnÍa
szeretnének támogatást kérni. E|oző ĺilésen elmondta' hogy mivel nagyon nehéz forrásokhoz
jutni a fővarosi kerÍ.ĺleteknek, ezért sajátos, avantgćttd módszeľrel próbálnak tiímogatáshoz
jutni. Ami nagy kárt okoz, például a 

',sikerdíjas', 
cikk megjelenése. Kĺjszöni minden ellenzéki

képviselőnek, akire lehetett számítani ębben az igyben. mert ezek a hanlg cikkek sokat
tudnak áÍtaÍi, ęzért aĺĺa kérte Jakabs képviselő urat, hogy a polgáľmester mószerolása még
belefer, de a jcivőben úgy szerkesszék a cikkeket, hogy további lehetőségtől az
onkormanyzatot ne zarják el, meľt ez esetben azt érzi, hogy ez fog tĺiľténni. Kéri a
Képviselőt, hogy ne gyengítsék, inkább erősítsék a hasonlóan jó célú lobbykat, męrt a
keľülettel és azitt élő emberekkelbabrálnak ki ez esetben.
Egyébként nem zĄa ki, hogy saját forľásból is megkezdik ezt a munkát, đe nyilván önerőből
nehezebb. Megadj a a szőt Komássy képviselőnek.

Komássy Ákos
Kérđezi, hogy a táľsasházak ügyével kapcsolatban mikorľa várhatnak előrelépést? A
költségvetés táľgya|ásánáL aľľól volt sző, hogy amikor majd a megfelelő forľások
rendel kezé sre ál lnak. Ho gyan |árJ ák ezeknek az íđó zítését?

73

li!ut",



Dr. Kocsis lN.I.áté

Apénzmaradvány ismerete Iesz az, amikor a költségvetést akképpen tudják módosítani, hogy
a tervezett pénzmarađványnál több, vagy kevesebb jön be az idén. Az lesz az a pl||anat,

amikor meg tudjfü hatźrozni azt is, hogy ennek ttikĺében mennyi fejlesztési fonás á1l

rendelkezésre, ezekľe a feladatokĺa, Kiegészítésre megadja a szőt Egry Attila alpolgármester
úmak.

Egry Attila
Dr. Erőss Gábor képviselőnek je|zi, hogy a Gazđasági Program 3. oldalan a,,Fenntaľtható
Lakókĺimyezet,, fogIalkozik azza|, amit kéľdezett. Abban leírtak azok a szavak, amik lefedik,
arrlit a Képviselő IJr kérđezett, tehát a gazdaságos mfüödés, a hőszigetelés kérdése, az
energetika kérdése. Ezekęt mind beleétik csak más szavakkal lett megfoga|mazva.
Természetesen, amikor a bér-, vagy társashaz felújításról van sző, akkor a statikai, vagy
gépészeti problémákon túl, energetikai szempontok azok, amik igazán fontosak még. Ugy
gonđolják, hogy ezeket oľvosolni kell a kovetkező években. Komássy képviselonek
válaszolva elmondja, hogy folyamatban van a- tarsa'sházi pá|yźlzati rendszemek aZ

átđolgozása, hiszen a jelen páIyazati ľendszer nem alkalmas arÍa) hogy ilyen típusú
felújításokat tudjanak támogatni, hiszen tudják, hogy milyen értékhataľbeli megkötések
vannak most a páIyźuatban. hiszen a korábbi években csak egy szúkebb kerettel tuďott az
onkormanyzat a társashźnak fe|é gazda|kodni. IJgy tewezik' hogy a májusi Képviselő-
testületľe a ttrsasházi páIyázati rendszer előterjesztés formájában meg tud érkezni és emellett
apénzmaradványná| szerencsés esetben máľ forrást is tudnak hozzá allokálni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Köszĺjni Alpotgáľmester Úľ váLaszátés reméli, hogy be tud indulni egy nagyszabású felújítás.
A másik kéľdése a Népszínhźzutcamesterségekutcájávávalő alakítása, eľről mit lehet fudni?
Eztovábbra is szerepe| a cé||<ltízések között? Akar bele is lehetne írni!

Dľ. Kocsis Máté
Alpolgármester uľé a váIaszadźtsi lehetőség.

Egry Attila
Igen, továbbľa is cél, de keresik méghozztĺ a partnereket. Itt szoros füvárosi egyĹittmiĺkcjdésre

leszsztikség,illetvekorĺnányzatitámogatásra.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Simon György képviselő uré a szó!

Simon Gytiľgy
A ,,komyezetvédelem', szőthiányo|ja az előteľjesĺésből, baĺ sok mindent érintenek benne, de

a köľnyezetvédelem fontos lenne bele. Eľľe való okÍatás, nevelés, fiatalok motiválása
környezetvédelemi tevékenységekben va|ő részvételre. oľtil annak, hogy a vá|Ia|kozási
kömyezet javítása fejezetben szeľepel az ínformáciőáĺam|źs, a fórumok, bĺirzék, a helyi
vállalkozók segítése. Azt hiányolja belőle, hogy a helyi munkaerő fellnszlálása soľarr a
vállalkozók olyan formában is segítsék egymást, hogy egymás szo|gźĺ|tatásait vegyék igénybe'
részesítsék előnyben a helyi munkaerőt.



Dr. Kocsis ľ/Iáté
Válaszadásra me gadj a a szőt Alpo 1 gáľmester Úrnak !

Egry Attila
Ya|ő igaz, hogy így maga a szó nem szerepel a programban, de foglalkozik a zöIďkomyezet
megújításával, annak a fer.ľÍartásával' annak határozott célként va|ő kitíłzésével. Ennek
keretében foglalkozik a téma a kötnyezetvédelem kérdésével. A fenntarthatóság és az
energetikai felújítások is mind-mind köľnyezetvédelmi hatásokat jelentenek. Yanrálehetőség,
hogy egy kömyezetvédelemmel foglalkozó bekezdéssel egészítsék kl ezt a progľamot.
igazábőI összhangban |esz aZ eddigi arlyagga|. A munkahelyteľemtéssel kapcsolatban
elmondja, hogy szükség van valamiféle képzésre az itt élőknek, hogy segítsék őket a
munkahely megszerzésében. Hosszű évek óta folyik a Közösségi Házbarl az á||ásborze, és a
keriiletieknek olyan alapokat is megtanítanak, hogy hogyan kell egy oné|etrajzot írni, vagy a
számítőgépet alapszinten kezelni. Ez aptő lépés, de lényeges.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attilanak.

Pintér Attĺla
Kérđezí,hogy az orczy Negyeddel kapcsolatban vannak-e már tervek? A Népszínhtuutcá,va|
kapcsolatos terveket is bele lehetett volna venni az előtetjesztésbe, hogy az ott élők is
láthassák ezeket. Véleménye szeľint sok erőfoľľást kellene ar-ra biztosítani, hogy a keľületi
lakosok, különösen a munkanélkiiliek, munkához jussanak, tehát nekik képzéseket és
segítséget kell nyújtani. A Kesztyűgyárban van eľľe egy nagyon jó gyakor|at, híszen ez
á|taláb an ott toľténik.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Simon Gy<iľgy képviselőnek.

SÍmon Gyiiľgy
Javaslatot tesz atra, hogy az onkoľmanyzat, íIletve intézményei, cégei közbeszęrzései során
az a|kalmazotí e|bírźllási rendszerükbe építsék be, hogy a helyi vá|La|kozőkat részesítsék
előnyben.

Dr. Kocsis M:áLté
Az elmúlt 4 éve már gyakoroljak ezt a rendszert és most is mindent szo|gá|tatást, amit csak
lehet, a helyi vállalkozóktól rendelik - peľsze azért vanrlak a kozbeszeľzésnek szabá|yai - đe
ahol lehet, érvényesítik. Meghívásos eljárásoknál például. Azonban az mindenképpen
előnyére válik a vá||a|kozőnak,ha helyi munkaerőt fogla|końat akívite|ezés végrehajtásakor.
Jogszabtiyi korlátok miatt tovább bővíteni nem tudják, de a keriileti vállalkozásokéIvezzenek
előný. További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitájátlezźĄa. Szavazásra bocsátja
a határ ozati j avasl atsoľt.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Budapest Főviíľos VIII. kerület
Jőzsefváĺosi onkoľmányzatának - 2Ot4-20I9. évekre szőIő - GazdaságiProgramját.
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2. elfogadja a határozat f. mellékletét képezo Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzatánakkozép- és hosszú távú vagyoĺgazđáIkodási tervét.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. április 16.

Dľ. Kocsis N{áté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

sZAv AZASNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z 

^T 
ALH) Z ľĺnq o s ÍľpTT S ZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S

HATÁRoZAT:
Í04ĺ2015. (Iv.16.) 14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatátozat 1. mellékletét képező Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormányzatźnak - 2014-2019. évekľe szóló - Gazđasági Programját.

2, elfogadja a határozat 2. mellékletét képező Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormanyzatźnakközép- és hosszú távú vagyongazďáIkodási tervét.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. április 16.

A |0412015.(IV.16.) képviselő-testületi
m ellé kl ete tarta|mazza.

Napiľend 5/5. pontja

határozat mellékleteit a jegyzőkłinyv 5. sz.

Javaslat dtintések meghozatalára ,,Eneľgiaľacionalizálás
Jĺizsefuárosban'' KEOP-2012-5.5.0lN12.2013-0|22 azonosító számú
pľojekttel kapcso|atban
(ĺ'aśu"lĺ elóteij ęsztés, P oTrÉzB ES ÍTÉS )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ Kocsis M.áLté

A napirend vitájźt megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában IezĄa. Szavazásra bocsátja a
hatáĺ o zati j avas l atsoľt.
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A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

i. elfogađja, hogy a KEOP-5.5.0/NI2-20I3-0I22 azonositő szźtmű projekt fizikai
befejezésének tervezett időpontja 20|5. augusztus 31. napjźlra módosul és
kezdemény ezi a T źlnogatási Szerzođés módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

2. a hatźrozat 1. pontja alapján felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szerződés
módosítási kérelem dokumentációiának elkészítésére.

Felelős: polgármester
B^+A-i,7A. 'rr|1 < A^-ili^ 1AII4LaIIuU. LwIJ. úrPrrrrĎ r\J.

3. ahatározat 1. pontja alapjtn fe|hata|mazza a po|gtrmestert a Támogatási Szeľződés
módosításaľa iľányuló kérelem a|áírásźra és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium felé
történő benyújtásra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015' źtpr1llis 23.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogađta a
haténozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ 

^THIZATALHoZ 
lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S

HATÁRoZAT:
10s/201s. (Iv.16.) 15IGEN

A Képviselő-testiilet úgy d<ĺnt, hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP-5.5.0/NI2-20I3-0|22 azonositő
befejezésének teĺvezett. időpontja 2015. augusztus 31.
kezdemény ezi a T źnno gatási S zerző dé s mó do sítás át.

Felelős: polgármester
Hataridłĺ: 20I 5 . április 1 6.

2. a hatáĺozat 1. pontja a|apjźn felkéri a poIgfumesteľt a
módosítási kérelem dokumentációianak elkészítésére.

O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

szźlmu projekt ťlzikai
napjźra módosul és

Tĺímogatási Szeľződés

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. április 16.
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3. ahatározat 1. pontja alapján fe|hatalmazza a polgfuĺnestert a Támogatási Szerződés
módosítására irányuló kérelem a|áirására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium felé
torténő benyújtásra.

Felelős: polgaľmester
Határidő: 2015. április 23.

6. Humánszo|gáůtatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat 0-3 éves korú gyermekek elhelyezése éľdekében kiittitt ellátási
szerződés m egszĺĺntetéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Eiőteľjesztő: Sántha Péterné - alpoigáľmesteĺ

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitáját megnyida. Megállapítja'
hozzásző|źts nem érkezelt. A napirend vttáját
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

hogy az előterjesĺés tárgyában kérdés,
|ezátja, és szavazásra bocsátja a határozati

1. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormźnyzatával személyes gondoskodás
keretébe Íartoző gyermekjóléti alapellátás, azon belül gyermekek átmeneti otthona ellátás
tárgyźhan megkötött ellátási szerzódést kcĺztjs megegyezéssel 2015. ápľilis 30. napjával
megszĹinteti.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 2015. április 1 6.

2. f0I5. május 01. napjától személyes gondoskođás keretébe tartoző gyermekjóléti
alapellźĺás, azon belül gyermekek átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyermekek elhelyezését
- mint kötelező önkormányzati feladatot a Józsefrarosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti otthona |tija e| az eĺgeđé|yezett áIláshelyek
terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 30.

3. elfogadja a lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát a
Magyaľ Államkincstát áItaI történő törzskĺĺnyvi bejegyzés napjátő| az elote1esztés 1-2.

sz. mellékletében fo slaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 I 5. április 1 6.
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4.

5.

jőváhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont Szervezeti és
Műkodési Szabá|yzatát, valamint a Szakmai Progĺamját az előteľjesztés 3-4. sZ.

mellékletében foglaltak szeľinti tartalommal 2011 5. május 1 -j ei hatállyal.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő 2015. április 1 6.

a) az onkormáĺyzat kiadás 11301 cím _ kĺjtelező feladat _ dologi eloirányzatárőI200,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1108-02 cím _ kötelező felađat - felhalmozási finanszírozási
kiadáson bęIu| az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺr/'tra
történő utalása e|őir ány zatár a.

b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím - kĺjtelező
felađat _ felhalmozási ťtnaĺszírozási bevételi e|őirányzaton belül az irtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváírása e|óirányzatát és a
kiadás beĺ.uházás eloiráĺryzatát zaa,a e Ft-tal megemeli eszkłszök, bútorok beszerzések
címén.

c) felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi
mó do sítás án ttl a hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gye

Felelős: polgármester
Határido: a).b) pont esetében 2015. április 16.,
következő módosítása.

költségvetésről szóló rendelet kovetkező
figyelembe.

c) pont esetében a költésgvetési rendelet

6. felkéľi a polgáľmestert a hattrozat I, 3-4. pontja szerinti dokumentumok alźirásáĺa, a
Józsefuarosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Ktizpont működési engedélyezési
eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a Magyaľ Allamkincstar esetleges
hiánypótlási felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hiźnypőt|ás teljesítése jelen
hatátozattal nem lehet ellentétes és aza|apító okiratot lényegi _ helyľeigazítási kérdésnek
nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 20|5. április 30.

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a határozatot 15 igen, 0 nem, taľtózkođás nélktil
elfogadta.

SZAVAZASNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)ZAT ALH)Z MtNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
r06t201s. (Iv.16.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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3.

1. a Budapest Főváros IX. keriilet Feľencváľos onkormányzatźtva| szeméIyes gondoskodás
keretébe tartoző gyermekjóléti a|apellźńás, azon belül gyeľmekek átmeneti otthona e||átás
tźrgyában megkötott ellátási szerződést közĺjs megegyezéssel 2015. ápľilis 30. napjáva|
megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1 6.

2.2015. május 01. napjától személyes gondoskodás keretébe hrtoző gyeľmekjóléti
alapellátás, azon belül gyermekek átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyermekek elhelyezését
- mint kötelező onkormányzati feladatot a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti otthona |átja e| az engedéIyezet|álláshelyek
terhére.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 5. áorilis 3 0..--.----ľ.-

elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratźń a
Magyat Államkincstźr á|ta| történő törzskönyvi bejegyzés napjától az e|oterjesńés 1-2.

sz. mellékletében foglaltak szeľinti tartalommal.

Felelos: polgiĺrmester
Határidó: 20t 5. április 1 6.

jőváhagyja a lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és

Múkĺjđési Szabźtlyzatát, valamint a Szakmai Programját az előteľjesaés 3-4. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal' 20 I 5 . máj us 1 -j ei hatállyal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 5. április 1 6.

a) az onkorcnáĺyzatkiadás 11301 cím - kötelező feladat _ dologi e|óitáĺyzatárőI200,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kĺjtelező feladat - felhalmozási finanszirozásí
kiađáson belĹil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tánogatás fizetési számlára
töľténő utalása e|oir źny zatáľ a.

b) a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40108 cím _ k<jtelező

feladat _ felhalmozási finanszírozási bevételi e|őirányzaton belül az irtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźľľ/rźtĺ tĺjrténő jőváirása eloirźnyzatát és a
kiadás benlhézás előltánvzatát 200.0 e Ft-tal mesemeli eszkĺlzök. bútoľok beszerzések
címén.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet ktjvetkező
módosításán źt| a hattrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺírmester
Határiđő: a)-b) pont esetében 2015. április 16., c) pont esetében a ktiltésgvetési ľendelet
következő módosítása.
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6. felkéri a polgáľmestert a hatźtrozat I, 3-4. pontja szerinti dokumentumok a|áirására, a
Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működési engedélyezési
eljáľással kapcsolatos intézkedések megtételére és a Magyar Allamkincstar esetleges
lrianypótlási felszólítászulak teljesíĹésére azzal, hugy a hiánypó|.lás teljesíĹése jelen
határozatlal nem lehet ellentétes és aza|apítő okiratot lényegi - helyreigazítási kérdésnek
nem minőstilő - kéľdésekben nem módosithatia,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I5. április 30.

Napirend 612. pontja
Jav aslat az Ovi-Fo ci P ro gram hoz v a|ő cs at|akozźls m ó d os ítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja,
hozzászőIáS nem érkezelt. A napirenđ vitźtjźt
javaslatot.

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy

14IGEN

hogy az előteľjesztés tárgyában kéľdés,
lezárja, és szavazásľa bocsátj a a hatźrozati

módosítja a |84l20I4. (vII.27.) számthatározatának 1. pontját az alábbiak szerint:

,,I. az oví-Foci Közhasznu Alapítvány gondozásában működő ovi-Foci, ovi-Sport Program
céljaival egyetért és támogatja a Program 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napkĺizi
otthonos ovodában, Sztnszorszép Napközi otthonos ovodában, Napraforgó Napkcizi
otthonos óvodában, amennyiben az ovi-Foci Közhasznu Alapitváĺy a2}|4l20l5-ös TAo
évben társasági adó kedvezményben részesül.''

Felelős: polgármester
Hatfuido: 2015. április 1 6.

Dr. Kocsis Máté
MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testĹilet a határozatot 14 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás mellett
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlsBrŐ
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
10712015. (rv.16.) O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dclnt, hogy

módosítja a l84l20I4. (VIII.Z1 .) szźlmíhatározatának 1. pontját az a|ábbíak szeľint:
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,,1. az ovi-Foci Kozhasznu Alapítvány goĺđozźsában műkĺjdő ovi-Foci, ovi-Sport Program
céljaival egyetért és támogatja a Pľogram 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napközi
otthonos óvodában, Szźuszotszép Napközi otthonos óvodában' Napraforgó Napközi
otthonos óvodában, amennyiben az ovi-Foci Kĺjzhasznís Alapítvány a20l4l20l5-ĺjs TAo
évben tĺáľsasági adó kedvęzményben részesül.''

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2015. április 1 6.

Napirend 6/3. pontja

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájźlt megnyitja. Megtlllapítja, hogy aZ előterjesztés taľgyában kérdés,

hozzászőIás nem érkezeLí. A napirend vitáját |ezárja, és szavazćtsra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja, hogy az MKB-MVM Veszprém Kézl|abda Zrt. (székhely: 8200 Veszpĺém,
Külső-kádáľtaí it 5.; ađőszám 24118716-2-19) oIyan sportfejlesztési programot adjon be
látvány-csapatspoľt támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI.
torvényben foglaltak szeľint, amely Íartalmazza a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat
tulajdonában lévő káptalanfiiredi gyermektábor tertiletén (hĺsz.: 0II4l5) megvalósítandó
építési beruházást.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2015. április 16.

2. fe|kéri a polgármestert, hogy amennyiben az MKB-MVM Veszprém Kézilabđa Zrt.
jővahagyő dtjntéssel ľendelkezik a határozat 1. ponda szerinti program megvalósítására,
teľjessze a Képviselő-testĹilet ęlé a felek együttműködéséľe, tovźlbbá különösen a

megvalósítandó beľuhtzás rész|etes fejlesztés elemeire és ütemtervére, a feIépítmények
tulajdonjogara, hasznźiati _hasznosítási jogfua, fenntartási kötelezettségére vonatkozó
javaslatot.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 31.

3. felkéľi a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szeľinti sportfejlesztési program benyújtásiíhoz
s ziiksé ge s dokumentum ok aIáíľ ásźlr a.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2015. április 30.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás mellett
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATAR )ZATHjZ AT ALH)Z MtNo S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
108/201s. (Iv.16.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL14IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja, hogy az MKB-MVM Veszprém Kéz1labda Zrt. (székhely: 8200 Veszprém,
Külső-kádártai tlt 5.; ađőszám: 24II87I6-f-|9) o|yarl sportfejlesztési programot adjon be
|á+,,Ą^., noa*aĺonnĺ.f +A^^^^+A^; 1,^^^+-,,|,^;A ^^*.,^1A^!+Á^^ A-Ä^|.AL^. ^- ĺ ÔclÁ Á.'; T \.v-\ZTrąLv4rrJ-VĎąPoLJPUIL LorrruěąLoJr ^UllJLIuNUlU rrIUěvarvJrl4Jo UluUÄUUvlI u L77w. vvI L1\1V\t.

törvényben foglaltak szeľint, amely tarta|mazza a Budapest lőzsefvtrosi onkormtnyzat"
tulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektábor terĺiletén (hĺsz.: 0I14l5) megvalósítandó
építési beruházást.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20I 5. április 1 6.

2. felkéri a po|gźrmestert, hogy amennyiben az MKB-MVM Veszprém Kézilabda ZrL
jővźlJaagyő dĺjntéssel rendelkezik a hattlrozat 1. pontja szeńnti pľogram megvalósíttlstra,
terjessze a Képviselő-testület elé a felek együttműkĺjdéséľe, tovźlbbá kiilĺjnösen a
megvalósítandó beruházźs rész|etes fejlesztés elemeire és ütemtervére, a felépítmények
tulajdonjogaľa, haszná|ati -hasznosítási jogára, fenntartási ktjtelezettségére vonatkozó
javaslatot.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2015. december 31.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szeľinti spoľtfejlesztési pľogram benyťljtasríhoz
sziikséges dokumentum ok a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 30.

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7ĺ1. pontja
Javaslat ^ Képviselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|yzatáról szóIó 36ĺ20|4. (xI.06.) tinkoľmányzatirendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: JakabĄ' Tamás _ képviselő



Dr. Kocsis M:áté
Nincs itt az előterjesĺő jelen, ezért javasolja, hogy a napiľend tárgyalását napolják el a
következő testtileti tilésre. Az előterjesztői feladatokat átvenné, de a felmertilő kérdésekĺe
nem tudna válaszolni a Képviselő Ur helyett. Szavazásrabocsátja ügyrendi javas|atát:

- mely szerint a Képviselő-testület dľ. Kocsis Máté polgármester iigyrendi javas|atát

elfogadva úgy dont, hogy a ,,Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és

Műkiidési Szabá|yzatárő| szóló 36120|'4. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet
mĺódosítására,' címú előterjesztést a következő képviselő-testületi ülésen tärgya|ják.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ugytendi javaslatot 12 igen,0 nem, 3 tartőzkodás
mellett elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ S ZóToBB s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
r09t201s. GV.16.)

A Képviselő-testület dr. Kocsis Máté polgármesteľ tigyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt,
hogy a ,,Javaslat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és MÍĺködési Szabályzatárő|
sző|ő 36|2014. (xI.06.) tinkormányzati ľendelet módosítására,, címri előteľjesztést a
ktjvetkező képviselő-testtileti tilésen tár gya|jźk.

Dr. Kocsis Ndáfté
Ügyrendben dr. Erőss Gábor képviselő úrnak megadja a szőt.

Dľ. Erőss Gáboľ
Némileg okafogyott, đe javasolni szerette volna, hogy mégis tárgyaljak meg, mindegy, akkoľ
ezek szenĺt nem. De éľti a j avaslatot, mindegy, túl v an táĺ gya|v a.

Tájékoztatók

1. Polgármesterĺ tájékoztatő a lejárt hatáľidejiĺ testületi határozatok
végrehajtásáróI, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkłiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegĺĺ lekłitésérőI
(írásb eli taj ékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ4áté - polgármester

Dľ. Kocsis Nĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a napiĺend
Iezźrja.
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2. Tájékoztatő a ktizpénzek felhasználására vonatkozĺí átláthatósághoz
kapcsolódóan a ttirvényi kötelezettségeken felül megtett intézkedésekről
(íľásb e l i ttĄ éko ztatő)
Előteĺjesztő: Dľ. Kocsis Iľl4:áté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úmak.

Dľ. Erőss Gábor
orĺil annak, hogy történtek újabb lépések az át|áthatóság irányźlba. Szeretné, ha ezeket az
újabb lépéseket még újabb lépések követnék a jcivőben, úgyhogy ęlismétli koľábbi
fe|ajánlását, hogy szívesen ktizremrĺködik egy átfogő át|áthatősági rendelet,tehát egy minden
területre kiterjeĺiő renđelet kiđolgozásában'ha nem, akkor szívesen beterjeszti egyedüi is. Az
lenne a jő, ha a szekéĺáboľokon átnyúló egyĹittműkĺjdés keretében tudnák ezt megtenni.
olyan dolgokat is szabályozni tuđntnak, amiről már beszéltek jó néhźnyszot, például a
vagyonnyi|atkozatok, a Polgármester Uré nyilvános, de a többieké csak borítékban nyilvános,
tehátha más kerületek gyakor|atźłloz képest a képviselői vagyonnyilatkozatok is nyilvánosak
és visszakereshetőek lennének. A vagyonnyiIaÍkozat lényege, hogy a vagyongyarapodást
vizsgá'Lni lehet. Év elején visszakapták atava|yi vagyonnyilatkozatukat. onnantól kezdve nem
visszakereshető' hogy bárki a testületi munkája során hogyan gazđagođott meg. Azt szeretné,
ha minden ilyen adat nyilvános lerľre, és van még néhány olyan példa, amire ki kellene
teľj e szteni az źú|źÍhatőságot. Kti sztjni a szőt.

Dľ. Kocsis M:álté
Képviselő Úr lenýgcizi minđen alkalommal, mert úgy mondott el most is egy hozzászőIást,
hogy kiderĹilt belőle az) hogy nem olvasta el aZ előteľjesztést. A képviselői
vagyonnyilatkozatok kinn vannak a honlapon. Az ahelyzet' hogy látja ezÍ. atore|g,ĺést, hogy itt
biztos van rejtegetnivaló, ahe|yzetmegkívánja, hogy megkéľdezze, Képviselő Uľ szerint van-
e olyan adat Józsefuarosban, arrihez nem lehet hozztfémi? Tud-e eÍTe válaszolni?
Rejtegetnek-e báľmit?

Dľ. Erőss Gáboľ
Nincs értelme ilyen kérdés-felelek játékká alakítanĺ ezt.

Dľ. Kocsis M:áté
De, de, de' nagyon fontos, jelentősen.

Dľ. Eľőss Gábor
Például amiket a legutóbb javasolt.

Dr. Kocsis NIáté
Képviselő Úr, van-e olyan adat,amíheznemlehetazonkoľmĺĺnyzatbaĺhozzáfémi?
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Dľ. Erőss Gáboľ
A tegnapi nap során, a jőzsefváĺosi oldalon kereste azokat az 5 millió alatÍi szeruődéseket,
amelyekľol atájékoztatóban szó van' nem talźita meg, lehet, hogy ott vannak, csak nem talá|ta
meg, de az is lehet, hogy még nem hozzáférhetoek. Ha esetleg linkekkel tud segíteni a
Polgármester Úr, mert azüvegzseb kategóľiában keľeste, és a k<jzérdekű adatok kategóľiában,
hogyha rosszul keľeste, akkoľ nagyon szívesen elismeri a tévedését.

Dr. Kocsis l|/ĺáté
Nagyľa értékeli a mellébeszé|ést. Van-e olyan adat, amihez nem lehet Józsefuárosban
hozzáférni, vagy információ? Tud-e olyan ađaÍrő|, információról, nem mint képviselőnek,
mert mint képviselőnek minden adathozhozzá lehet férni. A Hivatal ľendje szerint is báľmibe
betekinthet bĺíľmikor. Dę van-e olyan adat, amiheznemlęhethozzáferni Józsefuárosban, amit
titkolnak, amit rejtegetnek, eń' szeretné Képviselő Uľtól hallani. Nem kell mellébeszélni!
Igen, vagy nem? Van-e ilyen ađat?

Dľ. Erőss Gábor
Most élne azza| a lehetőséggel, ami a Polgármestemek is megadatik, egyes kérdésekľe
bizonyos határidővel írásban válaszoljon, úgyhogy ezt fogtra tenni. Köszöni a szőt.

Dr. Kocsis Nl.áté
Ez ťo|ért egy válasszal. Egy új jelenségnek a tanuja, an.|ttja, hogy nyílt sisakkal nem tudnak
vitát nyerni. Bizonyos médiafelületek, a Hir24 vagy azon beltil is Földes András, vagy aki
betegesen hazugságokat terjeszt az onkormányzatrő|, źitaláŕlan azt a trul<köt játsszák, mivel
aZ tlltala elmondottakba nem tudnak belekĺjtni, ezért megvtitoztatják az ő á|tala
elmondottaknak a l.artalmźlt" és azza| keverednek vitába, ami nagyon érdekes kommunikációs
módszeľ, csak olyat nem mondott. Látja, hogy kényszeľedetten ismételgetik, hogy az
átlathatőság ellen van, ami nincs így, nyilván egy hazugstĘ az ő arcukľa ľáfér, Tóth Rich:írd,
Fĺjldes András stb. sorolni sem kell. Foldes András a minap hét oľdas hazugságot aĺľrak
kapcsán is el tudott mondani, hogy mi van a droghelyzettel. ot személyesen is elkeseríti, hogy
nem lehet steril túhĺjz jutni a kertiletben. Ahe|yzet az,hogy nem tudja sajátmagát megvédeni
ahazugsźąokkal szemben, ezért még egyszeÍ megkérdezi: van-e olyan adat, amihez nem lehet
Józsefuáľosban hozzáférni, vagy csak hazudj tlk ezt? Beszéljék most ezt meg! Van-e olyan
ađat, amihez nem |ehet hozzáféľni Józsefuárosban, mondott-e valaha olyat, hogy az
átlźthatőság az az ellensége, vagy eZ tudatosan hazudjźk? Szeretné tisńázru ezt a kérdést.

Dľ. Eľőss Gábor
Az előbb mźtr váIaszolt, de ha ragaszkodik hozzá. akkoľ a 20I4-es vagyonbevallásokat
például szerinte nem lehet megtalálni.

Dľ. Kocsis M:áúé
Vagyonbevallások nincsenek. Vagyonnyilatkozatok vannak.

Dľ. Erőss Gáboľ
A 20l4-es vagyonnyilatkozatokat nem lehet megtalálni, tehát nem lehet nyomon követni,
hogy a ciklus elejétől avégéíg melyik képviselőnek, hogy alakult a személyes ...

Ŕ:eäďffiŤis#
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f)ľ. Kocsis Nĺ.áté
A vagyonnyilatkozatokat a VPB keze|i,ittu| az elnöke, visszamenőleg bármelyik állampolgar
betekintést kaphat. A másolatát, több példányban adták lę. Erti, hogy nehéz a kérdés, meľt
állítani azt egy blogon, vagy internetes feltileten, hogy az źLt|áthatőság ellen van, ez egy durva,
brutális hazugság. Ezért most a képviselőtkérdezí meg, hogy van-e olyan adat, amihez nem
lehet Józsefuárosban hozzáfémi, ha van ilyen, akkor mondja meg, hogy melyik, ha nincs,
akkor arrakéri a képviselőt is, meg az anĺlyiraígyekezru, megfelelni kívanó újságírókat, hogy
ne hazudjanak. Van-e olyan adat, amiheznemlehethozzźférni, Képviselő Ur?

f)r. Erőss Gábor
Nem tudja, lehet, hogy ismét címlapra fognak kerülni, hogyha ezt sokáig folytatják. Ha
elismételte a kérdést, akkor elismétli a konkľét vá|asń., mivelteljesköni tájékoztatźtst szeretne
ađni, ezétt elmondja, hogy a 2014-es vagyonnyilatkozatok már csak azért sem lehetnek
hozztférhetőek, mert ki-ki visszakapta. Azt gondolja, hogy annak is kint kéne lennie és
évekĺe visszamenőleg kint kellene lenĺie az e|aza cik]usbeli vagyonnyilat|<,azato1<nak is. Ez
egy példa volt, szeńnte nem éľdemes. olyan furcsa, amikoľ Polgármesteľ Ur elsoroIja, hogy
ki mindenki a szövetségese, és úgy <jrĹil annak, hogy olyan emberek, akiknek a nevét sem
ismeľi és azok mind az ő holdudvarához tartoznak, és mind-mind titkos összeesküvőként
osszejáÍszanak, hogy kozĺlsen áskálódjanak Polgáľmester Ú. ellen, de higgye el, eń.
érdeklődéssel és <jrömmel hallja, hogy ilyen sok szövetsége van. Ha közös, akkor nem
célszenĺ ilyenfajta pingpongozásba belemenni, ha nem, akkor ki kell tenni a 14-es

vagyonbevallásokat.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Képviselő Úr, ki kezdte e| eń"a pingpongozást?

Dr. Erőss Gáboľ
Ki kell tenni a 2014-es vagyonbevallásokat, és ami esetleg még hianyzik an' kitenni, ha
semmi nemhiźnyzik, akkor ...

Dr. Kocsis M.áfté
Nincsenek vagyonbevallások, nem kezelnek ilyeneket.

Dr. Eľőss Gáboľ
Ha semmi nemhiźlnyzik, akkoľ örömttizeket fog gyujtani.

I)ľ. Kocsis lMĺ.áLté

Akkoľ másképp teszi fel a kéľdést, hźthavźl|aszol. Helytállóak azok az állítások, mely szerint
a polgáľmester, vagy az onkormtnyzat más vezetője az át|áthatősźą ellen van? Igaz ez az
á||ítás, vagy sem? Képviselő Ur szerint, a véleményét kérdezi! Nehéz a vá|asz, mert
megborulhat a kommunikációs stľatégiájuk, ami nyilvźnva|őanhazugságra épül, de kívĺĺncsi,
hogy itt vá||alja-e a véleményét, amit valőjźĺban gondol. Ellene vannak-e az átláthatőságnak,
vagy sem?

Dľ. Erőss Gábor
Nem tudja, hogy mennyi éľtelme van eĺrnek, de akkor vźtIaszo|...
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Dr. Kocsis N{.áté
Nyílt sisakkal nem váIla|ja be, tehát ellene vannak-e, vagy nem?

Dr. Erőss Gábor
Elmondja a tényeket az e\ejétő|\ezďve. Volt egy eloterjesztése, amely az átlźúhatősággal volt
kapcsolatos, amit Polgármester Ur nem vett a Képviselő-testület napirendjéľe.Ezze| szemben
egy nem előteľjesztésĺ., tlly módon veĺ.ĺ. ľtapircllĺ.lre, ľtittl a korrľllerrLáĄaival clláĹtlĹĹ, ilyelr
furcsa műfajú szciveget tárt aKépviselő-testület elé. Azt gondolja' hogy amikoľ előteľjesztette
eú. a javasIatot, elkezdődhetett volna egy kétütemű munka' amint azt a Jegyző Asszonnyal is
megbeszélt, melyben meghatfuozták volna, azon aZ ülésen még januárban a kereteket, majd a
februári ülésen meghatźrozhattźĺk volna és egységes rendeletbe foglalhattak volna az
át|áthatősággal kapcsolatos összes intézkedést, és az adatok nyilvánosságźtravonatkozó összes
részletes szabáIyt. Ehelyett mit csinálnak, megint huzzźk a jelenlévok idejét azza|, hogy
egymással vitatkoznak' szeľinte ennek sok ételme nincsen. Nagyon orül annak, hogy egyre
t<jbb adat vtiikhozzáférhetővé. nyilván Polgármester Úr ájékońatőjais azért született, meľt,
hogy olyan adatok is fokozatosan eléľhetővé fognak válni, amelyek korábban nem voltak
azok. Iő úton haladnak és ań" reméIi, hogy el is érnek a cé|ba. Nem éľdemes szerinte nekik
vitatkozni, hogyha megvalósul a teljes átltúhatőság, akkor azt fogja mondani, hogy
megvalósult a telj es tńlláthatőság.

Dr. Kocsis N{áté
Ezt nagyon kínos magyartzkodásnak hívjak, tehát Képviselő Úr szeľint az źń|áthatőság ellen
vannak-e vagy sem? Nagyľa értékeli a kísérleteit a váIaszadás megkeľülésére, de Képviselő
Úľ szerint ennek az onkoľmźnyzatĺak a vezetése ellenzi-e az átlathatősági toľekvéseket, van-
e titkolnivalójuk, van-e olyan adat, amihez neÍn lehet hozzáfemi? A véleményét kéľi! Van,
vagy nincs? Ellenzik-e aZ źĺIźĺhatőságot, a Képviselő Ú. benyomásai, rövidke
egyiittműkcjdésĺik, egyiittmunkálkodásuk alatt hogy tapasztalta. ellenzik-e az źi|áthatőságot,
vagy sem? Meľt hogyha le tudják írni ezt következetesen hétľől-hétľe mindenfele
mođiafeltileteken, akkoľ nyílt sisakkal is be merhetik vállalni. De Képviselő Úr volt ennek az
egésznek a kirobbantőja, azt ne vitassák, hogy milyen tźtrnogatői kör szokott erről írni, lehet,
hogy frusztráciőt okoz. Feltúnő, hogy a Képviselő Uľ véleménye megjelenik egyébkénthazug
állításokkal médiafelületeken. A polgáľmestert nem kérdezi meg senki, a szavait kiforgatják,
ezért. a Képviselő Urtól szeretné hallani, hogy a polgármester személy szeľint e||enzi-e az
át|áthatőságot? Mi a véleménye? Igen, vagy nem?

Dľ. Erőss Gábor
Jó játék, akkor játsszőktovább,akezďeményezés először is nem tőle ered, hanem az Atlźtsző,
és a K-monitor kezdeményezése volt. A magyar ĺinkormanyzatok gazđá|kodźtsa nem eléggé
tnláthatő, ezért eloszĺjľ felméľték és pontozták, hogy az egyes ĺinkormányzatokná| az adatok,
mennyire hozzáférhetoek egyfelől, másfelől egy felhívást tettek kozé, arnelyhez
csatlakozhattak szabađon, Jakabfu Tamás is csatlakozott eł.lhez. Ez nękik, ha űgy tetszik,
vállalásuk volt, választási ígéľetfü, hogy növelik az źúIźúhatőságot. Logikai úton abból' hogy a
tźljékońatőban szerepelnek olyan lépések, arrĺe|yeket az átlź./.hatőság irźnyába tesz az
Önkormanyzat, korábban ezek a lépések nem tcjrténtek meg. Ugyhogy a vitáik |átszőIag
feleslegesek, de hozzájaru|hatnak aŁlhoz, hogy újabb és újabb lépéseket tegyen az
Önkoľmány zat a telj es źúIźÍhatőság felé.
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Dľ. Kocsis M:áté
Nem furcsa párbeszéd, tesznek egy állítást vele kapcsolatban, és kíváncsi arra, hogy
nyilvánosan vállaljak-e. Eddig a pontig bőven elég volt ez a beszélgetés. Nem vállalják
nyilvánosan. Az źita|a elérhetetlen felületű médiában leírjak, de itt nem merik vá|Ia|ni. Ez
pont elég Képviselő Ú,, e,higgye el ez bőven elég, a jĺĺvőrenézxe ezirźnyokat mutat. Leíľni
le merik róla, itt szembęn nem merik megmondani. onök is tudják, hogy nem mondanak
igazat, de mondjak, szajkőzzák. ZaÍiák|e ezt avitát! Rém kínos magyarźzkodás volt.

Dr. Erőss Gábor
Szóvivőként tekint rá, pedig ő nem mások szóvivője, saját állításaiéĺt tud helytállni.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Azért kérdezte a Képviselő Ú'tól, mert ő á||itotta. Nem egy blogbejegyzésében és
kommentjében, hogy a polgáľmesteľ ellenzi az átláthatőságot. Gondolja-e így most is, de nem
L^:l^--J: -A --A1^^-^1^: ^r --^a^llaf lalll('lu ta varia'>Lvilu. EZL vELLE.

Dľ. Erőss Gáboľ
Jó akkor zfujćtk le. De egyébként ...

Dľ. Kocsis M:áLté

Jo, zárják le. Teljesen beszédes vo|t ez a 10 perc, mindenki le tudja vonni a következtetést'
vele szemben nyílt sisakkal nem tudnak vitát nyerni, csak úgy, ha meghazudtolják. Azzal
szemben meg magát nem tudja megvédeni. Ez a Képviselő Ur páIyája, a másik męg a
polgáľmesteré, akkor íey fognak egyĹitt dolgozni. Ha kiforgatják a szavait, ha
meghazudtoljĺík, és azza| keverednek vitába, amit sosem mondott, akkor abból sosem lesz
semmilyen konszenzus. Ha meg nem ezt gondolj ák vaIőjában. amit rő|a terjesztenek' akkor
legyenek kedvesek azt monđarti, amit valőjábarl gondolnak. A politikanak nagyon alacsony
szintje, aztĄságírásnak is egyébként a közĺinségeshazudozás. Ezeket a cikkeket közönséges
hazudozők írták. Közönséges hazldozők. médiabiĺnözőknek is mondhatná, ha jó kedvében
lenne, vagy hogyha viccet akarna ebből csinálni, szerinte nem vicc. Egy nagyon súlyos
médiaválság, hogy valakinek a szájába adnak olyan dolgokat, amiket sose mondott, sose
gondolt, az ellenkezójét teszi. Majd utźlna ezze| visszatéróen mindenfele konkľét tények
altúámasztása nélkül revolverezik. Erti, hogy mire gondol? De ĺiľül annak, hogy nem meľi a
szemébe mondani azt, hogy vannak át|áthatősággal kapcsolatos ellenérzései, ez. jő| esik, meľt
legalább így a metakommunikációjából kiderül, hogy nem gondol a Képviselő Ur róla annyira
rosszat, mint amennyit le szokott írni' vagy egy-két elvbarátja le szokott íľni. Neki ęzbóven
elég, és jól is esik, meľt ha tényleg bemondta volna a szemébe, hogy igen, nagyon sok minden
nem átláthatő, itt ľejtegetnivaló van, itt aztźn tombol a komrpció, akkor azt gonďolta volna,
hogy tényleg meggyőzodéssel ez avé|eménye, és akkor van miről beszélniiik. De mivel nem
mondta, ez neki egy nagy elismeľés. Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Lehet, hogy ezt az tinnepélyes pillanatot nem volna szabad elľontani, amikor ilyen pozitíwá
kezdvá|ru a hangulat, de az át|áthatóságnak, ahogy aztmźtr avitáik alka|mával megbeszélték,
egy fontos feltétele, hogy ne egyedi adatigénylések és eseti felfedezések révén keriiljenek a
dolgok nyilvánosságra.



Adott esetben, ha egy adatot igényel, amit megtett a múlt alkalommal, egy kérdést tett föl,
hogy van-e szęrződése a Kesztýgyarĺak a szomszédos keľület tisztségviselőjével jogi
munkákĺa' akkoľ mondhassa itt a jelenlévő polgármesteľ, vagy alpolgĺĺrmester, vagy jegyző,
hogy Képviselő Úr, jozsefuaľos .hu3.2. almenü ott megtaláIja a szerződést. Ne kelljen heteket
vtrnia arra, hogy megtudja, hogy jelentős összegben szerződlk a keľÍilet egy másik
szomszédos keľtilet vezetőjével jogi szolgáltatasok nyrijtásáľa, vagy a kerület által tulajdonolt
cég. Ez egy példa, ezért javaso|ta ań., hogy éľdemes egy egységes rendeletbe foglalni-minden
źLt|źLthatősággal kapcsolatos intézkedést, hogy véletlenül sem marađjon ki semmi. Eľdemes
mindent a honlapon könnyen hozzźférhetően, és kereshetően nyilvánosságra hozni, és ha így
lesz, akkor nem lesz vitájuk.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Ellenezte-e eztvalaha, hogy így legyen?

Dr. Erőss Gábor
Annyiban rtnta|ő magatartást tett az ellenzésre, hogy nem vette napirendre a határozati
javaslatát.

Dľ. Kocsis M'áté
Ellenezte-e ó ezt v alaha?

Dr. Eľőss Gábor
Lehet, hogy titkon tźlmogatta, csak nem vette napiręndľe a javaslatát.

Dr. Kocsis M.áté
De a szóbeli megnyilvánulásaiból, ráutalő magatartásábő| az következett, hogy el|enezte-e ezt
vaIaha? Mondja már ki, Iátja, hogy ott van a nyelve hegyén! Nem. Segít, nem. Nem
mondhatja ki, meľt borul a kommunikációs felépítmény, amit olyan szépen babusgatnak itt
néhányan, hogy kiboru|t az át|athatőstĺg ellen. Alcímek, cikkekben. Igaz, vagy nem igaz?
Nem igaz. Ellenezte, vagy nem ellenezte? Nem ellenezte. Tuđja, hogy mit akar mondani?
Mondja mar ki, hogy nem ellenezte! Nem mondhatja, hogy ellenezte. Ellenezte, vagy nem
ellenezte?

Dľ. Eľőss Gábor
Látja,hogy ez a polgármesternek nagyon fontos.

Dľ. Kocsis lN{áLté

Nagyon fontos, igen, meľt meghazudtolták és azt gondolja, hogy ér annyit a sajźĺ becsülete,
meg az eddigi munkája, a kozęI 9 év, amít ide befektetett, hogy ha már a médiafeliileteken
nincs módja megvédeni magát, meľt meg sem kéľdezik, hogy valőjthan mit gondol, csak
leíľjfü tényközlésként, akkor legalább itt a testĺileti ülésen megérdemel annyit, ennyi idő után,

hogy tísztázzźk máĺ ezt a kérđést, hogy hogy is van. Megjegyzi, hogy 2-3 éve tett egy
kĺinnyelmíi ígéľetet sok újságíľónak, eddig be is taľtotta, hogy azon kevés kĺizéleti szereplők
közé fog tartozĺi, aki nem pereli be őket, báľmit is csinálnak. Eń. eđdíg be is tartotta, nyert
már újságíró ellen peľt, ott ő volt a felperes' az atlatszo.hu-s, aki nagy tisszegú szeruődést
akaÍt, Zsiđai Péternek hívjak, II. fokon is megnyeľte a peľt ellene, és mivel nem kapott, sok-
sok lejaľató cikket írt.



De most visszatérve, tett egy ilyen ígéretet újságíróknak és azt láÍja, hogy nem gesztusnak
veszik, hanem annak veszik, hogy tologatják ki a hatáľokat és egyľe ordasabb hazugságokat
közölnek róla. Hol védje meg magát, ezért most megkérdezi, mint az tigyben jártas embert, az
át|źúhatősági kérdésben, hogy ellenezte-e vagy nem e|Ieĺeńe? Igaz, arnit rő|a ímak, vagy
nem? Erre kíváncsi, nincs más módja azzaI egyutt, hogy mindegyikkel pert fog indítani, aki
nem a valóságot fuja|e és nem aztmonđja el, amit valójában mondott. Legyen ez azInďex-en
Földes András, legyen ez aHirLŁ, Tóth Richárd, Iegyen ez a Sárosi Péter nevú droglobbista,
legyen bármelyik, mostantól be fogja oket perelni. Eddig nem tette, mert aú. hitte, hogy ez
nem fontos, de látja, hogy egyszerűen nem tudja hol megvédeni önmagéÉ. Tehtń, ellenzi-e az
át|áthatőságot, vagy nem? Tudja, hogy rém unalmas, amit csinálnak, de őneki fontos, higgye
el, a saját becsülete szempontjából fontos dolog' A véleményét mondja el!

Dľ. Erőss Gábor
Igy, hogy egymás kĺizött varľtak, négyszemkozt, azt tudja mondani, hogy abból a
megnyilvánulásából, a januáľibő| azt szűľte le, hogy e|Ienzi, igen, és most lát pozitív
tendencifüat. Nem tíińe napirendre a javaslatot, kiforgatta a javaslatot, kigúnyo|ta a
javaslatot. Nyitott kapuk döngetésének minősített olyan dolgokat, amelyek konkľétan nem
szerepeltek, mint rendeletben szabáIyozott źńIźńhatősági intézkedéseket és most pedig soľra
hozza az intézkedéseket, amelyek az átltthatőság fuányába mutatnak. Azt gonđolja, ez a
Polgármester Úr iltal sérelmezett politikai nyomásgyakorlás sikeľes volt, mert az az ĺlnkép,
amit kialakitottmagában onmagáľól, hogy az át|áthatőságnak az élhaľcosa, azközeledik, nem
ért el oda, a valósághoz, a reális képhez, vagyis hogy valóban elmozdult a nagyobb
tĺItthatősághányábaaz onkormtnyzat.Ez egy közös siker, és eń" így is éľtékeli.

Dľ. Kocsis lŇIáté
Föladja, tehtú ameghazudtolása helyes, ez a jövő útja. Érti. Jól van, Képviselő Úrl Hát, akkor
menjenek is tovább. Van-e másnak hozztsző|ása ehhez a nagyszeru napiľendhez? Yan-e
valakinek valamilyen építő gondolata? Nincs, a napirend vítáját|ezárja.

3. Tájékoztatő az onkormá.nyzat vagyongazdálkodása szabá|yszerűségének
ellenőľzésével kapcsolatos Allamĺ Számvevőszéki j elentésről
(írásb eli tźĄ éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis ilIáLté
A napirend vítáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|źls nem érkezett, ezért a napirend vit ját
Iezáĺja. Még egyszer tájékońatja a Képviselő-testületet, hogy a Soľsok HázaÍIak a bejáĺása
április 29-én 14 őra 30 perckor lesz.

Felvilágosítás kéľése

(A jegyzőkönyv az e|hangzottakat sző szeľint tarta|mazzz)

Dľ. Kocsis NIáté
Komássy Képviselő Úr, paľancsoljon!
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Komássy Akos
Csak azért kértem szót, merthogy kérdéseim vannak, ilyen képviselői kérdések, hogy hívjĺák
ezt, azt hiszem most tájékoztatásnak hívjak mźn a hatályos sZMsZ szerint. Egytészt igazábő|
már nem akartam az oncjk polémiájába csatlakozni, de hogy hozzáađjak egy gumicsontot,
számos állampolgaľi kérdés' meg mint tudja blogbejegyzés is érkezett' legalábbis hozzám
ti|ampo|gári kérdések étkeztek, de blogbejegyzések is születtek abban azigybeĺ, hogy vajon
hogyan ellentételezi, vagy ellentételezi-e az onkormányzat a be|vätos számźtra azt, hogy
Kaiser Képviselő Uľat kábítószerügyi tanácsnokként alkalmazzák havi 268.000.- Ft-éľt. A
kérdések kozött ftjlmerült az is, hogy ennek ellentételezése-e Rubovszkyné Jenei Csilla
jogászi közľeműködése. Idénem a hozzźlm beadott információk számomĺa kéľdésként
ľeleváns tarta|mźú'. Kérdés. Éftelemszerűen nem akaľtam ftiltenni, miután Kaiseľ
képviselőtarsam nincs itt' de azt goĺđolom, hogy ha máĺ egyszer úgyis sok szó esett
ilyesmiről, akkor elmondtam ezt is, és természetesen varom rá a váIaszt. A másik ugye nem
tudok róla, sajnos csak a sajtóból, de szomorúan értesültem róla, hogy a neohorthysta
iskolájuk, a Ludovika az most éppen a Wallenberget számolju 91' merthogy kell nekik az
épület, amiben a Wallenberg szakiskola eddig mfüodött. En ezt szomorú és nagy
veszteségnek tartom, haígy van, egyrésztkérđezem, hogy így van-e? Azt is olvastam' hogy a
Wallenberg egyúttal be is zár, ez egy nagyon fontos, ha úgy tetszik második esély-funkciót
betoltő iskola volt, ugyan a kerület határán fekszik, de ettől még tudok ľóla, hogy jártak ođa
jócskan keľiileti fiatalok is. Kérdezem, hogy mí ezze| a he|yzet és hogyha tényleg az varl,
hogy elviszi aLudovika a Wallenberg, azt a részét az épiletnek, amiben a Wallenberg
mfüöd<jtt, akkoľ van-ę adott esetben, van-e más megoldás a Wallenbeľg szakiskola
továbbmrĺködéséľe és tesz-e ezérÍ. valamit az onkormányzat? És a harmadik kéľdésem az a
Sorsok Házára vonatkozott volna, de ań' máľ Polgármesteľ Úr atájékoztatásźtval megelőĺe.
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis lNĺáfté
A második kéľdésľe nem tuđunk vźiaszo|ni. Nincs az onkormányzatnak információja, meg
véleményezési joga sincs a Wallenbeľg iskola köľĹil töľténtekľől. A Főváľosi
onkormanyzathoz tartozik tehźú, utánaérdeklődni tudok, de jelen pillanatban nem ál1

ľendelkezéSęInľe semmilyen pluszinformáciő. Az első kérdésére, amit on nem mert feltenni,
ezért egy állítólagos blogoló mögé bújva idézte eń. a kérdést, azt tudom mondani, hogy
semmilyen összefüggés nincsen Jeneiné dr. Rubovszky Csilla tigyvédi tevékenysége, és

Kaiser úrnak a szenvedélybetegekkel való foglalkozásakozott. Furcsa dolog ez, mert hogyha
egy képviselő nem dolgozik a képviselősége mellett, akkor az a baj, ha dolgozik a
képviselősége mellett, akkor meg az a baj. Lehet egyébként szintén az én nagyrabecsült
Földes András barátomra vissza kell, hogy kanyarodjak, lehet gúnyolódni Kaiser lőzsefen az
indexen és ettől, lehet, hogy valaki elég fiatalon, Kaiser Urnál jőval ťĺatalabban nagyon
tľendinek és viccesnek gonđolj a magźú, hogy kertésszel kĺizdiink a dľoggal szemben. Ha
nagyon vicces akarok lenni én is, mint amilyen a Földes András akart lenni, a|<kor ań.
monđom, azértkellkertész, hogy lenyíľjuk a fi'ivet a kerületben. De ha kevésbé akarok vicces
lenni, akkoľ ań' monďarlám, hogy Kaiser Uľ, aki egy picit is utananézęÍt vo|na az ő

é|etptt|yajźnak, mint például Camara-Beręczki Feľenc ur a blogjában, akkor tudná, hogy
hosszú-hosszú évek óta foglalkozik szenvedélybetegekkel, alkoholistĺíkkal, drogfiiggőkkel,
drogbetegekkel, és nagyobb tapaszta|ata Van ezen a teriileten, mint oncjknek egytittvéve
valaha lesz.
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Arról nem is beszélve, hogy Kaiser IJr igazźn kerületi ember, ez ugyan nem mindenkiľől
mondható itt e|.Igazćn kerületi ember, ha valaki jól ismeri az orczy negyed és kĺiľnyékének
ilyen vonatkozásban is a helyi viszonyait, az éppeĺ ó és az, hogy kertész a végzet1sége, az
szerintem nem ad okot arľa, hogy egy szakirányú végzettségek nélküli ilyen Sáĺosi Péterek
meg Földes Andrások meg ilyen egészen nevetséges véleményeket alkotó emberek
lesajnálóan beszéljenek róla. Meľt a keľtész szakma is egy becsületęs szakma. Ha valakinek
az a vé,gzettsége, az szerintem nem kellemetlen, lehet, hogy ez a VIil. kerĹileti MSZP-ben
nem túl színvonalas állás, vagy végzettség, hogyha valaki kertész, de mi megbecsrilt
végzettségként és szakmaként tartjuk számon. Kertészként is lehet másfel évtizede
szenvedélybetegekkel foglalkozni. Lehet, hogy nem néńék ki Kaiser Úrból, de egykori
érintettként ő maga is azon dolgozik,-hogy távol tartsa az embereket ęzęktő| az igyekto|.
Halkan jegyzem meg, hogy Kaiser Urnak az é|etutja, aki jól ismeľi, jól ismeľem, kellő
tiszteletre ad okot. Jó is, hogy nincs itt' nagyon nem szeretném, hogyha egy ötgyerekes
csa|áđapával, aki tényleg Égőta szenvedélybetegek leszoktatásával foglalkozik' gúnyt
űznének. Ez nem politikai akció, végképp semmi köze nincsen Jeneiné dr. Rubovszky
Csillához, szeretném jelezni. Kaiser Ur számos fővaľosi általános iskolában tart
drogprevenciós előadásokat, számos szenvedélybeteg intézménnyel van kapcsolatban,
valóban van egy belvárosi is ezek kozott, de ennek az égegyadta világon nincsen egy ügyvéd
ügyvédi tevékenységéhez. Egyikőjük sem kamuszerzóđést köt. Mindęgyikőjtik dolgozik a
pénzéért, e|végzi ań" amlnkát, aŻ,meg lehet néznt. IJzenemJuhász Péter úmak is, hogy nem
kell Kaiser urat lebtĺncjzőzni meg ilyenek. Meg kell nézni, hogy mivel foglalkozik, itt meg az
iĺtézményi háttérben meg kell nézĺi, hogy Jeneiné mivel foglalkozik, uttlna el kell đtinteni,
hogy hasznos' vagy nem hasznos. Az egy valódi vita, annak van éľtelme, đe a vagdalkozásnak
meg a személyeskedésnek męg a gúnyolódásnak annak nincs értelme. ,,Kertésszel ktizdtink a
drog ellen''. Ilyeneket kell olvasni az embeľnek egy nagy|túogatottságú portálon, amiből đől a
cinizmus, az ostobaság, a rosszindulat, meg a hazugság. Ertik, tęhát, ha az szőrakoztatja eń' a
kulturkĺjzeget, hogy mi nem tudjuk ettől magunkat megvédeni, akkor ez jő szőrakozás. De
ettől fiiggetlenĹil még nem |esz igaz, tehát ha hangosan mondjĺík, akkor sem lesz igaz. Ha
sokat ismételgetik, akkor sem lęsz igaz. Nincs ĺlsszefüggés a két dolog kozoÍt. Ha elegendő a
váIasz, Képviselő Úr. Erőss Gábor uľat illeti a sző.

Dr. Erőss Gábor
Köszcjnöm. Most ez ha mar felvetődĺitt, hadd füzzek mźn én ís hozzá én is egy mondatot.
Nyilván azért is vetnek ftil ilyen kérdéseket ezek a,tények, mert egyszerű halandő számára
nehezen felfogható összeg ezahavi 580.000.- Ft+ AFA, amiért az V. keriilet alpolgármester
ezt a jogí szolgźůtatást nyújda, tehát nyilvánmikozben' ugye egyébként az onök gondolkodói
köre szerint sok a munkanélktili jogász.

Dr. Kocsis lfiĺ.áLté

Én ne- tagadom meg őket.

Dľ. Erőss Gábor
Aközben' tehát va|őszínűleg, hogy mondjam, a piacon egy ilyen típusú szolgáltatást
vélelmezem, mondjuk, hogyha 

',megkĺizbeszereńetĺénk'', olcsóbban is hozzá lehet jutni egy
ilyenhez, akkor ez kérdéseket vet ftjl valószínűleg, vagyis emiatt is vet föl ilyen kérdéseket
580.000.- Ft+ AFA. De most va\őjźhan én nem akaĺam ebbe a témába, mert még
tájékozőđom, ahogy on mondta. Amit viszont szerettem volna kérdezĺi, az a \a|łhatási
helyzettel kapcsolatos.



Itt egyrészt egy általános problémaľa szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig az, hogy
részben noha az onkormányzat elköte|eńe magát korábban bérleményellenőrzés és hasonló
formákban a bérlakások helyzetének rendezése irćnt, mégis a helyzet. jelentős részben
rendezetien, és van egy áItaltnos pľobléma, hogy adott esetben szociális béľlakásokat, vagy
mindcncsctľe kerület által rászorulóknak biztosított bérlakásokat nem azok laknak' akiknek a
kerület ezt biztosítja, hanem uzsoralakbéľért továbbadjak, kiadják olyan kiszolgáltatott
embereknek, akik ilymódon egyfajta ilyen önhibájukon kívül kertilnek egy ilyen teljesen
kiszolgáltatott helyzetbe, lakhatási szempontból. Es most három konkĺét eseten keresztül is
bebizonyosođott az, hogy ez a kiszolgttltatottság hová vezethęt' Ezek a kiszo|gźtltatott
emberek, családanyák kértek időpontot Atpolgármester Úľtól, úgyhogy igazábőI az én
kéľésem, hogy ne általánosságokĺól vitatkozzuĺlk, az az|erurc, hogy ebben az akut helyzetben,
ami e|óáIIt ezeknek a családoknak az é|etében, a Budahźĺzy Gusztáv źita| képviselt
családanyákat legyen szíves fogadja és érdemben segítse az ő he|yzetük megoldását. Egýttal
pedig javasolnám, hogy a szintén Bldaházy Gusztáv á|tal régőta' és egyébként részbęn az
onkoľmanyzat á|ta| támogatott módon, hogy mondjam, megfogalmazott célkitrizést, hogy a
bérlakásokbőI egyrésń minél több legyen, másrészt azokIakjak, akik a valódi ľászorulók és

akiket azok megilletnek, tehát, hogy eziigyben valamifajtaĺĺtézkedési tervet,vagy a koľábban
elfogadott program újbóli beindítását fontolják meg, és kezdjék el, mert nem érdekiink, hogy
ilyen kiszolgá|tatoÍtságban legyenek emberek, miközben mások meg nyerészkednek, esetleg
az ő kiszolgáltatottságukból hűznak hasznot. Köszönöm.

Dr. Kocsis N.ĺ'áté
Az e|ső kérdésre Sáľa Botond alpolgármesteľ úr vźiaszol, a másikľa pedig Egry Attila.
Parancsoljon!

Dr. Sáľa Botond
Köszöncjm Polgármester Úr! Az ügyvédekľe és az ügyvédi megbizásokľa vonatkozó
megsegyzéséhez, mint érintett, tekintette| arĺa, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara taga
vagyok és nyilvan most sztinetel a tevékenységem a megbízatásom miatt, de az
tigyvédtársadalom nevében kikérem magamnak ań., arlit aIIít. Ezt maľ Jakabfu képviselő
úľnak is jeleztem. Először ís a jogszabály nem véletleniil emeli ki az iigyvédi tevékenységet a
kozbeszerzés és a veľsenyeztetés alól, mint kivételt. Másrészt az az osszegszeruség, ami meg
van hatarozva, mondjuk konkľétan ennél a szeruodésnél, ha a Képviselő Ur utánanéz, hogy
egy éúalány megbizást egy hasonló tevékenységért a piacon mennyiéĺ végez egy ügyvéd,
abszolút versenyképes az> amiért ez a cég fogla|końatja az igyvédet. A másik az - és itt a
hangsúly _ hogy tekintettel arta) most nem hátrány az, hogy egyébként taĺsadalmi
megbizatásu alpolgarmester végez, teljesen jogszabá|yszęrueĺ végezhet ügyvédi
tevékenységet. Nem hźĺráĺy az az Onkormtnyzatnk szźrmára, hogy egy olyan ember végzi
ezt a tevékenységet, az ugyvéďit, akit viszont pontosan azért, mert társadalmi megbízatásil
alpolgármester, vaÍI köze és van fogalma artőI, hogy egy önkormányzat hogyan mrĺködik.
Higgye el nekem, aki a jogi teľĹileten sok mindent |áttam, még mielőtt ennél az
onkormányzatnźi kezdtem volna đolgozn| magam sem vállaltam volna be ĺjnkormźnyzati
megbizást, meľt nem ismertem az erÍe vonatkozó jogszabá|yokat, tehát ez inkább e|őnye az
onkormányzatnak és az onkormányzat által mfüödtetett cégnek, mint hátránya. Alnra kérem'
hogy az ilyen jellegti általanosításokat, még mielőtt bármit mond is... mondom' én eń. már
korábban Jakabfy képviselő uľ is feszegette. ', eń. az ugyvéđtarsadalom nevében kikéľem
magamnak. Azt gondolom, hogy először tźljékozódjon,nézzeĺutána a dolgoknak' vessę cjssze
ennek az e|őnyeit éshátrtnyait és csak utźnanyi|atkozzon egy ilyen ügyben. Köszönöm.
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Egry Attila
Képviselő Úr kéľdésére azt szeretném elmondani, hogy természetesen bárkit, aki
bejelentkezik a fogaďőőrźra, én nagy Pzeretettel fogadom. Itt azért annyi pontosítás
hozzátartozik, hogy amikor Budahtzy Ur megérkezett, egyébként személyesen kéľve a
fogadóórát és táľsaságga| érkezeÍt, hogy szeretne fogadóórára bejelentkezni, a hölgytársaság,
akiket képviselt, akkor annyi kitételt tett, hogy ,,a nevi'iket nem mondom meg' mert nem
szerętnék a nevüket megmondani.'' Innentőlkezdve persze nehéz a kommunikáció, de majd át
fogjuk ezt ugrani és megoldjuk. ott szőban arľól tájékońatottBudaházy Úr, hogy azok az
emberek, akik ilyen heIyzetbe kerültek, félnek vállalni a neviiket, felnek vállalni a helyzetüket
és ezért még kvźni ott, abban a pillanatban még nekem sem merik elárulni. Most ez egy
komoly probléma és ez okozza ta|źn azt is, hogy amikor a Kisfalu kollégái kimennek
bérleményellenőrzésľe, akkor valószínűleg nekik Sem memek nyilatkozni, tehát hiábavégzi eI

a Kisfalu teljesen szabáIyszeľĺĺen a béľleményellenőľzést' hogyha ok, az ott élők - akik
egyébként egyĺitt múkĺidnek a szabźiytalanságban - nem taÍjak feI eń, a Kisfalu a|kalmazottai
előtt' Hiszen mi' mint az onkormányzat, az ĺinkoľmanyzati lakásoknak a tulajdonosai
rendeleti úton megtiltothrk, hogy azt bárki is bérleménybe adja. Amikor a Kisfalus dolgozó
kimegy és megnyil atkoztatja, akkoľ ő egy olyan nyí|atkozatot tesz, amellyel legális helyzetet
jelent be, és ezzel a Kisfalus a|ka|mazott nem tud mit kezdeni. Itt van anagy probléma, értem
én az ő helyzetiiket is, az ÖnkormźnyzaÍnak is az álláspontja gondolom, hogy teljes
mértékben érthető, ezt kell majd valahogy áthidalnunk. Jelen helyzetben most itt tartunk.
Köszönöm.

Dr. Sára Botond
Annyival egészíteném ki Alpolgáľmester Úľ szavait, hogy az albérletbe adást törvény,
nemcsak önkormányzatí renđe|et tiltja. A lakástörvény önkormtnyzatí és állami tulajdonban
lévő ingatlanok esetében az albérletbeadást nem engedé|yezi. Kĺjszönĺjm.

Dr. Kocsis M:áLté

Komássy Ákos képvisęlő uľ.

Komássy Ákos
Kösz<jnöm szépen. Tisĺelt Polgáľmesteľ Ur! Egyrészt egy kérdés elfelejtettem, elnézést, azt
mindjrĺrt fülteszem, másrészt annyit akaĺam csak jelezni, természetesen semmi kivetnivalót
nem találok abban, hogyha egy képviselő a képviselősége mellett dolgozik. Jómagam is
főállásban dolgozom a képviselőségem mellett, és Kaiser képviselőtársamat sem vádoltam
meg Semmivel, kĺilöncisen nem tettem volna a tćtvollétében. Kéľdés formájában tettem ftjl és

én tettem ftĺl' és nem valamifele köntĺjs beszélt, amikor az imént hallotta a hangomat. Än. a
kérdést, amit az inteľneten valószínrĺleg on által olvasott külĺjnbözó bejegyzések és azok
kommentjeiből összerakható vád volt és amelyik meggyőzodésem, akźn ĺisna az igyben a
Képviselő Úr, akźr nem, mindenképpen az onkormźnyzat érdeke, hogy a lehető legnagyobb
nyilvánosságot kapjon a kérdés, és az arra adott hivatalos válasz is. Ezért hangzoÍt el a kérdés.
Bocsánat még egy visszaje|zés, amit a kollegámtól kaptam időközben, egyébként a kertész
szakrnával kapcsolatban nincsen semmifele előítélet a Jőzsefvźnosi MSZP-ben. Speciál
Camara-Bereczkí Ferenc Miklós, akit említett név szerint, dolgozott egy évig keľtészként
jőmaga is. A kérdés, amit elfelejtettem az az vo|t, e|nézést, hogy nem tettem fel első köľben,
hogy a Pľáteľ utca 55-ös ház|akőival sikerĹilt-e megtalálni a teljes egyetértést?
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ott ugye ez a Corvin Sétányos váI|a|koző tl|ta| vtL||a|t felújítás zajIik, de amikor kaptunk még
folyamatában is negatív visszajelzéseket lakóktól és úgy gondoltam, hogy kötelességem
megkéĺđezzem, hogy sikerĺilt-e megtalálni minden lakóval az egyetértést a ház felújítása
kapcsán, vagy vannak-e még vitatott kérdések? Köszĺjnöm.

Dr. Kocsis M.áté
Kovács Gabriella aljegyzo asszonynak megadom a szot, parancsoljon!

Kovács Gabriella
Koszönöm a szőt.Igen, beérkezett az onkormányzathoz a paÍIasz. Felvettük a kapcsolatot a
Kisfalu Kft-vel. A Kisfalu Kft. a beruházőval kozösen tĺjbb alkalommal kiment a lakókhoz,
egyeńetelt velük. Az az információnk, hogy k<jzös nevezőre jutnak. Egy lakó van, akinek
taIźnvarl ellenérzése, neki is több a|tematívźtt. ajáĺ|anak fel. Folyamatosan kíséľjük azugyet
figyelemmel, de pillanatnyi|ag űgy tűnik, hogy a közös fellépés kapcsán ľendeződni fog a
probléma.

Dľ. Kocsis lNĺáté
Eľőss Gáboľ képviselő úr, parancsoljon!

Dľ. Erőss Gábor
Csak annyit szeľetnék az ę|őző témához hozzéńelri, hogy elhárult az akadźiya annak, hogy
Alpolgármester Uľ időpontot adjon, meľt néwel, címmel is vállaljfü az ériĺltettęk az ügyüket.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindannyian, vagy többségiĺnk nem tapasztalta meg
saját életében azt a fajta kiszolgáltatottságot, amit mások sokan. Enhető, hogy ilyen
élethelyzetbeĺ az ember igyekszik, legalább _ hogy mondjam _ még nagyobb bajba és

nehézségekbe sodorni magźń, de a kilátástalanság és a kiszolgáltatottság ezeknek a
családoknak az esetében oly mértékben megnőtt most már, hogy néwel, címmel váILaIják ezt
a dolgot, tehát ahogy az e|ő,bb kértem. Akkor kérnék egy egyéľtelmű válasń.,hogy akkor ad-e

időpontot Alpolgáľmester Uľ nekik, hogy.. ..

Dľ. Kocsis lVĺ'áLté

Képviselő Úľ ne viccelődjön mar veliink! Az előbb elmonđta, hogy fogadj aBudahźzy ÚÉkat,
most miért szóľakozik ezze|?

Dľ. Erőss Gáboľ
Köszönöm!

Dr. Kocsis Nĺáté
Mit akaľ itt ezzel bizonýani, hogy kiáll az emberckért? Az előbb elmondta! Nem ťlgyeIt? Hát
ne bohóckodjon miĺr, ez egy képviselő-testiileti iilés! Ne udvaľoljon mát a választóinak!

(A háttérb ől hango s kodás hallats zik)

Dľ. Kocsis Nĺáté
Budaházy Úľ! Nem egy lakossági fürumon vagyunk, eZ a Képviselő-testiilet ülése, legyen
kedves betartani a szabáIyokat! Simon Gyöľgy képviselő úr, parancsoljon!
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Simon Gytirgy
En szintén a Pľáter 55 melletti résszel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, ugye a
látványterveken' amik publikusak, ott a sétányon ki vannak téve, ott bontásra ítéltként, illetve
új beépítésként van megjelölve a jelenlegi ,,Gólyď' teľiĺlete. Es en. szeretném megkérdezni,
hogy rengeteg lakossági panasz van a ,,Gólya'' működtetőjével kapcsolatban. Tobbek között
állatvédelmi okok is ftjlmeľĹilnek az ő működésük során, tehát egy kutya kóboľol szabadon
éheztetve, eZ egy állatvédelmi probléma, ami a,,Gólyából'' ered. Másrészt a,,Gő|ya,, bontásľa
ítélt volt az eredeti szervek szeľint. Ezt szeretném megkéľđezni, hogy miért tůl' az a ,,Gő|ya,,?

I)r. Kocsis Nĺ.áté
Erre 15 napon belül írásban válaszolunk... Egľy Attila alpolgármester úr megvá|aszolja most'
ań. monđja. Parancsolj on !

Egry Attĺla
Kĺjszönöm a szőt, Polgáľmester Uľ! Az épi\et, amit említett magántulajdonban van, és a
befektető nyilatkozott, hogy nem kívánja megvásarolni, így maľad magantulajdonban,
eképpen' befektetés vagy hát fejlesztés sem fog megvalósulni rajta, vźĺ|tozat|an, formában fog
megmaradni. Egyszenĺen mondva körbe fogják építeni ań. az épületet is, ahogy mondjuk a
Prátet 55-öt, illetve még ott néhány másik épületet, ami lábon marad. Az ćůIategészségügyi
pľobléma pedig hatósági kérdés a hatósági tertilet felé kell jelezní. Egy szóban válaszolnék
Erőss Gáboľ Ur felvetésére, én nagyon megköszönom ęzt a moderátoľi szerepet és akkor
felkérem, vagy hát fölajánlom inkább, hogy amikor a Budaháza Űrékjönnek a fogadóórára,
akkor nyugodtan jöjjĺin és iiljön be on is és legalább|áthatja,hogy milyen napi problémákkal
küzdünk itt a keľületben. Köszöntim szépen.

Dr. Kocsis lĺáúé
Pintéľ Attila képviselő úľ.

Pĺntér Attila
Köszöncjm szépen a szőt. Nekem ezeI<hez képest csak egy egyszerll kéľdésem lesz. A II. János
Pá| pápa téľrel kapcsolatban, tehát, hogy a lakók a kĺizteriilęt źl||apotával, illetve a nem
megfelelő módú haszná|atźpa| kapcsolatban sokat panaszkođnak. Tehát köĺerületeken
alkoholt, feltehetően alkoholt fogyasńarlak sokan és ezze| kapcsolatbaÍI az a probléma, hogy
ami bemegy, az ki is jön. A közterületen vizelnek stb. és az ottlakókat zavarja. Tehát ezze|
kapcsolatban annyi javaslatom lenne, illetve kérdésem lenne, hogy egy megerősített
köZtertilet-felügyeleti jttrőrozés aPápa téren, taItnhaszná|na, javítana az á|Iapotokon egy 24
óľás jaľőrszo|gtiat. Es még egy kéľdés ezzel kapcsolatban, hogy a lakók áI|itása szerint a
k<jzterĹilet-felügyelők nem intézkednek a közterĹileten alkoholfogyasztáson ért embeľekkel
szemben, tehát nem is szólítjfü ftil őket, hogy nem szabad sört, boľt stb. inni. Ez egy je||emző

probléma és továbbra is vannak ott hajléktalaĺ szeméIyek, akik szintén a téren végzik e| a
dolgukat. Ez akađá|yozza a lakókat abban, hogy a parkot rendeltetésének megfelelően
haszná|j źk. Kĺj szönöm szépen.

Dľ. Kocsis Nl.álté

A Közteľület-felügyeletvezetojét Bajusz Ferenc urat szeretném megkérnívtůaszadásra.
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Bajusz Ferenc
Kösz<jnöm a szőt. Tisĺelt Képviselo Űt, a panasń. mi is megkapfuk, több ízben is. Éppen
ezért fokozatosan eIlenőrizzĺJk a területet, kutyás akciót is tartunk, mert a kutyĺĺkra is érkezik
paÍas4 illetve a hajléktalanok miatt is folyamatosan ellenőrzünk. Itt Aljegyző Asszonynak
kéthetente beszámolunk az akciők eľedményéről. Tehát folyamatosan ellenőrizzuk,bárkinek,
bármilyen jellegii partasza van' ha hozzám fordul, ki fogom vizsgá|ni, és amelyik kozterület-
felügyelő nem intézkedik, annak ellenére, hogy kotelezettsége vaÍL a jogszabá|yok okźn, az
fegyelmi eljĺíľásban fog részesülni. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M:áté
Tisztelt Képviselő-testület, az üléstinket 11 óra 45 peľckor bezárom, további jó munkát
kívĺĺnok mindenkinek.

Budapest,2015

2Ü15 trAJ 0 lł.

A jegyzőkonw az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet 2015.
április 1 6-ai ülésé n e|hangzottakat hitelesen tanúsítj a.

;oiuárłle];
1n -+'ś-JL

Szervezési és Kép}iselői

A jegyzokonyvet

,.í- , /,ľJ A/, U QrTd
Fazekasné Yĺ,gu

6
Lívia

rl/
[qoŁoY-

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda -ugyintézőSzervezési és Képviselői Iroda _ ugyintéző

ĺ1 I ,.] . n /

/łq*,ĺ, /^ntt Łt-ŕąl
Agócs Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői Iroda _ngyintézó

Képviselő.testület i egyzőktinwének me|léklete:
Jelenléti ív, meghívĺí, előterjesztések

,ý/ .ĺl l'^l fu. ,/tjJJĹ-
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,t. s.,- ".ĺŁl}(.-{
łeayzóu-oxłyv' /. tt. 

^ałldU<-{n-
Ts/za ĺs (tv- ĺe ) kt .k^j ,

xÖlĺsÉoveĺÉst xl|RÁs

Bp, Vll!' koĺ., Hoĺválll Mihály tór Micinackó jálszóIóĺ hottőszo|l tolťlltäsán

Kertészeti e|őkészIlö munkók

Mrágágyak bontásá

ĺ0 cłn vtg.ban

szegěĺy boiltäsa kiene|t vagy síi||yesztett

szegé|yek, íutósoÍok betongeÍendáVa| elszäI|itás nélktiĺ

neglévó sto|1 buíko|a| szegělyének bontirsa

Ie Nezetl gumib1 ĺko! aI n,e'l,lé n

Bontási munkák soÍán kikeĺÚló anyagok belsó

mozgatása gěpi eÍóve| ĺ5 o/o.os |azu|ässä| számolva

Kikelü|ó anyąok eIszá||i|ása |eÍakihe|yÍe

|emkÓhe|yi ilĺetékkoI együtt

Keńészeti e|őkészítő munkák összésen:

Építési munkák

TÜkör kieme|ése buĺkoĺatok. szegélyek és a|apozásď

számára géppe|' kiegészito kózi munkáva|' sik fe|Ületen

|||..|V.o' |a|aj osetén

gumiburkolat számáĺa 24 cm v,tg.ban

Tüköľ készítés burkoĺatok számära . a megfe|e|ö |ejĺés-

viszonyok kĺalakĺtásával géppe|, kiegeszilö kézi munkáVa|

TÜköÍ tómör|ĺés€ géppel, kiegészitó kézi munkával,

95 o/-os tömörségi fokig

KeÍtĺ szegé|y íełtétése áíokásássa| betonba ágyazva.

simító cementhabarccsaI hézagolva

í00x20x5 cm lnéĺetben sziiĺke sz|nben

hinta alal|i butkolal kétoldali szegélyezésěrc

Gumiburkola{ épitése játszó'szerek eséscsi||apitására

Guĺnibuĺkdat épÍtóse ágyazat nélkĹĺ|

- 4 cín v|g.50 x 50 cm€s gumĺ|ap burkolat. ztild szinben ĺagasztva

Ágyazat építése gumibuíko|at Íószére

í0 cĺn vtg. c10 beton a|ap

í0 on üg. 20/55 zúzottkô a|ap

tömörĺtel( a|taIai

(hinta alail)

Bontási Ínunkák során kikeniló anyagď belsó

ntozgatása gépi eróvel ĺ5 o/o.os |ázuĺással száÍnoĺva

Kikeĺülô anyagok ełszálĺĺtása leĺakóhe|yĺe

leíakóhe|ý i||etékke| egyiitt

Épĺtési munkák összesen:

119 nl2 Rłd:

6'0 ĺ|n a{d:

2Ą,.l n13 ĺt{{ĺ:

24.7 nt3 ałd:

8,2 m3

8,2 m3 aĺd:

34 m2 a+d:

34 n2 a+d:

34 n2 a+d:

9,4 m3 a+d:

9.4 m3 a+d:

285 ĺ:t

630 l:t

5 060 t:t

1 450 Fĺ

70 Fĺ

70 Ft

17 170 Fr

630 Ft

5 060 Fr

35 700 ĺ:t

í 710 tt

15 5ôĺ 11

1ŕĄ9B2rL

27 ín a4 4 360 Fr

í?? 9$3 Ft

ĺzz gsg Ft +Aĺ'A

11 890 Fr

2 380 Fr

2 380 Fr

117 720 Fl

583 780 Fr

5 922 Fr

47 5ô4 Ft

771 636 Fr

77í 636 Ft łÁFÁ





ĺl|.

1.

2.

J-

4.

o.

o.

Parkbútoĺok ěs játszószerek kihelyczôse

Jálszószer kiho|yezése

Gĺanunex P^t 30 5T6iyíi',; e.sás,)}ĺ,(,as:sá9 90 cJtl

Já|szoszeĺ kiho|yezése

Ganuĺlex PC 10 510 /läzlkó csóslllagasság í3 ou

JátszószeÍ kihe|yezése

Gĺanuflex PM 30 3j7 /lrn'ą osás,,|agôss ág 126 tltl

JátszÓszef kihe|yezése

Grcnutlex PC í0 / ĺ5 Na2ocska ĺłgós

Jätsf iszer kihe|yeŽése

GnnuI)ex PC 10 125 Holdacska rugós

Játszósz€Í kiheĺyef ése

Kompan M 191 hölcsis spika (oąrjärěk)

Támlás vagy täm|a nó|kÜIi pad kihelyezése

78/2003. (x|. 27.) GKM rendelet szcĺinti ĺetii|vizEálat el vegŽÖse a te|opitctt

eszkőzökre

Parkbútorok kihe|yezé6e és íe|újĺtása összesen:

Keńészeti munkák

Gődőrásás nĺivényÜlteléséhez, száĺaz' ítildĺedves ta|ajban

ĺ.|V. Íejtósi osztá|yban

. cserjék számára 40 x 40 x 40 cnt nlóĺetben

ĺ00%c ta|ajcsere ü|tetogôdÍökben

a kikeíu|ô íd'|d e|sfällílásá nélkÜ|

TalaJ.iavítás ml]trägyával dúsĺtott toze'g

íe|használásáva| (0 ,Q12 |]n2;0,06 Um3)

ü|tekigödrokben

Humuszterĺtés 20 cm vastagsagig gépi eróval,

kiegészitó kéz. nrĺJnkát/al

í0 cÍn vtg.ban

Durva ĺereprendezés

Finom teÍepÍendezés

tervezetĺ zö|dĺelÜlet heĺyén
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Terti|e( íennlartása ĺ hônapig

Au[omala öntözÔÍendsz.eÍ ála|akitása
.szóróÍejes ĺendszenÍ

sepogtetô íondszeÍĺ]

Kertészeti munkák összosan:

Keńésze|í o|őkészítô ntunkák tisszosen:

Építési ĺnunkák összesen:

Paĺkbútorok kíhelyezése és íeIriJÍtása összesen:
Keńészeĺi munkák ôsszes€a:

ĺ34.0 nt2 a.{l:

l(M,0 ĺt2
i10.0 nr2

tsszEslTl
Bp. vill. kaÍ., Horváth Mihá|y lé| llicimackó Já|sfótér keĺtészcti talŮjiläsára

lĺj0 |:l

2 540 ĺ:ĺ

2 800 Fr

Netĺo
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771 636 Ft

3 3S9 230 Ft

1 178 1B5 ĺrt
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264 lü0 |-l

B4 o00 ĺ|t

. l:l l l7ĺ| 1lJĺ) ||t
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+ÄFĄ ĺJÍUl|ó
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208 342 Fl g79 978 ĺ:{

017 792 t:t 4317 0?.2F|

3ĺ8 110 Ft 1 496 295 Ft

Nettó összesen: 5 527 004 Fr
'ĺ 492 29í Ft

Bruttó nlindösszesen: 7 019 295 Fr
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ľÁľĺocĺ.ľÁsl szrcnzonns

A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi ĺinkormányzatok támogatásai költségvetési fejezrtek kiizĺĺtti
e|őirźnyzat-átcsopoľtosítasľól szóló 1|44l2o|5. GIi. 12.) Korm. hatátozat ďapján jelen Szerződés
létrejött

egyĺésnő| a BeliigyminÍsztérium (székhelye: l05l' Budapest, József A. utca f-4',
törzskönyvi nyilvantartĺási szám: 739559, adószźrn: 15720209-2-4l, statisztikai számjel:
|5720f09-7511-311-01, képviseli: dľ. Pĺntéľ Sándor mÍniszteľ) mint Támogató

másrészről Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkormányzat (székńelye: 1082
Buđapest, Baross l,s'. 63-67., t<irzskönyvi azonosító sztlm: 735715, adőszám: 15735715-2-42,
képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ) mint Támogatott

(a továbbiakban egyiitt: Szenődő Felek) között a mai napon aza|ébbifeltétetek szerint:

1. A Trĺmogatő t78 900 000 Ft, azaz százhetverľryolcmillió-kilencszázczer forint ĺisszegű,
egyszeĺi jellegiĺ, vissza nem térítendő támogaüást biztosít Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet
Józsefvárosi Önkormĺínyzat (a továbbiakban: Támogatott) tészére, az źůtala fenntartott előađó-
miÍvészeti szervezet 2015. évben töľténő adósságrendezésével és megsztintetésével kapcsolatos
feladatok (a továbbiakban: feladatellátás) éľdekében a Támogatási Szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és annak elválaszthatat|an részét képező projekt Adatlap szeľint. A támogatás
f e|haszněůásanakfeltételeit jelenSzerződésszabáIyozza.

2. A Támogatott jelen Szerződés a|áíĺásával kötelezi magáú arra,.hogy a támogatĺási célt a
vonatkozó jogsz.abő,JyoknĄ valamint a 1144/2015. GII. 12.) Konn. batároz"atlak megfelelően,
kellő alapossággď, hatékonysággaI és gondossággď megvďósítja.

A támogatás foľrása

3. A tĺímogatĺĺs költségvetési fonasa aMagyaĺorszá'g 2015. évi kö4ponti költségvetéséľől szóló
2014. évi C. töľvény (a továbbiakban: Kvľv.) 1. melléklet.DĹ Helý önkormányzatok
táľnogaüásai fejezet" 8. Előadó-művészeti szervezet adĺísságľenilezéséhez és
megsziintetéséhez kapcsolódĺó kiadások támogatás elnevezésiĺ e|(5lráĺyirta.

4. Az I. pontban meghatátrozott tĺímogatási ĺisszeg a Tĺímogató atalvényozétsa a|apján, aMagyar
Allamkincstat (a továbbiakban: Kincstar) ritján, jelen Szeľződés megkötését követően, egy
összegben kertil folyósítĺásra a Támogatott állami hoz'zajáruIas a|szźmlźtjaru @ankszáľnlaszźtm:
1 4 1 003 0 9 -t 02139 49-05000008)

5. A trímogatlás összegét Támogatott az źita|amegkiĺldĺĺtt Adatlap ďapjĺán a Budapest Főváľos
VIII. keľůilet Jĺózsefváľosi Önkormányzat áItal fenntartotŕ előadĺí-míívészeti szen,ezet
201'5. évi adĺósságľendezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokra hasznrálhatja fet.



A Szerződés megkiitésének feltéte|e

A Szerzőđés megkötésének alapfeltételéüI a feladate|Iátashoz kapcsolódó Adatlap elkészítése
szo|gá|. Felek ľĺigzítik, hogy az Ađatlapot a Támogatott a Szerzódés megkötése érđekében a
Támogató rendelkezésérę bocsátotta.

7. ATánogatott nyilatkozik anól, hogy
a) megfele| a ręndezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinet
b) nem áll fern hannadik szsmé|y iranyában olyan kötelezettsége, mely

tĺímogatas céljrínak megvalósulását meghiúsíthatja,
a költségvetési

c) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kotott, annak megvalósításźłloz
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik,

d) nemáll adósságrendezési eljarás alatt,
e) köztartozás.sal nem rendelkezik.

A támogatás felhasználása, a Szerződés módosításának felŕételei

8. A Támogatott vállalja, hogy az Adatlapon jóvlĺhagyott felhasználásra vonatkozó feladatellátása
soľán a teljes támogatasi ĺĺsszeget legkésőbb 2015. december 3l-ig felhaszná|ja. A Tĺámogatott
tudomásul veszi, hogy a tźlmogatáskjzáróLag a Koľm. hatźrozatkihirdetését (2OI5. mĺĺrcius lz.;
követően teljesített kifizetések fedezetétil szolgálhat. A Tĺámogatott ktjteles a tĺámogatási
elkĺilönítetten (elkĺilönített a|szźmlźn) kezelni és a ťelhasználásľól ellenőrizhető, nup,uké."
nyilvlántartĺást vezetni.

9. A támogatÍts felhasználására kizárólag a Tĺámogatott jogosult, a tálmogatás fęlhasnálĺásáľrak
j o gáłt tov źtbb nem nÍ;räzhatj a.

10. A feladatellátás megvalósítrásĺínak jelen Szerződéssel összhangban á|Iő szabőJyat apénzss{<öz-
źtađásra vonatkozó megallapodrásban rijgzíteni kell. A megállapodásnäk tartatmaziiakelI azon
feltételeket és kötelezettségeket is, melyek a Támogatottrészerc jelen megállapodasban ńgzíttle
lettek.

11.A támogatás visszđgényelhető általrínos forgatmi adó (a továbbiakban: Áre; megfizetésére
nem hasznä|hatő fel. Tĺámogatott kijelentĹ hogy jelen trámogą1ą5 foepcsán ÁFA levonási jog
megtueti/nem i!!e!Lrneg*. Amernyrben a Tríľnogatott rendelkezik ÁFA levonrísi joeeď, á
támogatĺísi összeget a levonható AFA finansntozásáta nem fordíthatja. Amennyi_ben a
Tiĺmogatott jogáIlása vźitozźsa miatt, vagy miás okból fenti nyi|atkozata eĺenére a támogatĺás
felhasznéiása soľán a fizetendii ađőjztoőI ń átharítot! vagy az áJtala megá1lapított adót levontą
vw a keletkező adóterhet mĺísľa éúháritotta, a levonásba he|yezett, iiletve áthĺáľított és a
Tĺámogató ráltal is tĺĺľnogatott általĺános forgďmi adó összegének megfelelő költségvetési
tĺíľnogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett tĺímogatlísokľa vonatkozó szabźlyok szerint
visszatéríteni.

12. Ameĺľryiben Támogatott a 1144/20|5. (nI. n) Koľn. hatfuorat a\apjan áúadott pénzeszköz
r(vén kamatbevételhez ju\ e bevételt köteles az Adatlapon meghatérozott felhasanálĺási céI
éľdekében fe|hasznźlnl, az elszźtmolĺásokban ęzt a bęvétęlt kimutatri.

x A megfelelő rész altůlúzandó!



13. Jelen Szerzodés módosítására a Tĺímogatott részérő| a Szeľződésben meghatźnozott
fęLhasznźiási hataridő végéig egy alkďommal van lehetőség. A módosítási kérelem nem
teľjedhet ki a támogatiísi ĺisszeg nĺjvelésére és a fęlhasznáIási hatándő hosszabbítására.

14. A Támogatott a Szeĺz(5dés módosítására irányuló kérelmét írásban, indoklással ellźtva, a
módosítĺíst aléúźmasztő dokumenfumok csatolásávď köteles a Támogató tészéte a felhasznĺĺlási
hataridőn belĹil oljuttatni. Á Tómogató a módosításľa iľányuló kéielęln clbíúlasát követően
irrtézkędik a Szerződés módosításáĺol, majd arrnak a Tlĺmogatott ľészéľe történő megkiildéséről.
A Támogatott a módosított Szerződést soron kívĹil koteles hitelesítve _ aláírássď ?s pecséttel
eL|áwa - visszaktiIdeni a Tlímogatónak. A Támogató a kéľelem elutasítása esetén az elutasítást
és annak indoklását haladéktalanul megktildi Támogatott részére.

15. A Támogatott vtil|a|ja,hogy a térnogatásfe|hasznéiása során fokozott figyelemmelérvényesíti a
vonatkozó tů|ałnháńartási, számviteli jogszabályokat, a közbeszeľzésekľől szőitó 2O7l. évi
CVu. tĺĺľvény (a továbbiakban Kbt.) és aközpénzekbőI nffitott tĺímogatások átláthatóságĺáĺóI
szôlő 2007. évi CLXXXI. töľvény, továbbájelen Szeruődés előíľásait.

16. A Támogatott kijelenti, hogy megťelelő ismeretekkel rendelkezik aľról, hogy a költségvetésből
származő trĺmogatasi pénzeszköznek ajelen Szeruődés szerinti felhasználása sorĺĺn 

","tl"g","'uKbt. rendelkezései szerinti közbeszeruési eljráĺást kell lefolytatnia. Tudomásul u".'i] hogy
közbęsŻerzési eljráľási kötelezettség esetén, amennyiben abeszeĺzésközbeszeruési eljárás néIkií
történik meg' a Támogatott kĺiteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen Szerződésben
meghatározott kamatokkaI egyiitt a központi köItségvetésbe visszafizetni, és a Kbt.-ben
megbatźtrozott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.

A támogatás elszámolása

17 . ATámogatott a támogatĺás felhasznĺilásró| 20|6. február 29-ig záĺő beszrámolót köteles küldeni a
Trámogató ľészéĺe. A szakmai és pénziigyi beszámolót szöveges indoklassď, pénzügyileg
rendezett, hitelesített szĺmlĺákkal és azok összesítőjével, a feladatellátźsboz.tapcsoloaě
megĺállapodások és szeruődéset illetve az e|szźlmolĺást alátĺímasztő egyéb dokumenüáció hiteles
másolatĺíval kell benyujtani a Támogatő részéte. A szám|tf,<, egyéb bizonylatok eredeti
péIđányfua rá kell veznfui ,,az II44/20I5, QII. I2.) Korm. hątaroząt alap1án folyósított
kôltségvetési tómogatas terhére elszámolva', zźradékoL A beszímo|ó tészét-képezi iovábbá
jelen Szerzí5dés 3. srńmtť melléklétében foglďt Elszámolási adat|ap, amelýet részletes
adattaľtďommď sztikséges kit<ĺIteni.

18. A Támogatott fudomásul veszi, hogy az az ä||aĺnháztartastőI sző!ó töľvény végrehajtásáľól
szőIő 368/2011. CJilI. 31.) Korrr. rendelet (a továbbiakban: Áw.) 76. s Q) bekezdese-a|apjőn
tĺímogatott tevékenység megvalósíüísu so..ío a kĺiltségvetésből.nyujtoti 

.t'ĺmogat.ĺs 
és _ ha

előírásra keľĺĺIt _ a saját fonrás teľhére a szźzezsr forint értéküaüáľt mpghalaád erteuv anl
beszerzésére vagy szolgáiltatás megrendelésére irĺłnyu|ő szetződéstktzaĺőIág Ínásban köthet. E
bekezdés a|kalmazasában íľásban kötött szerńďésnek minősiil az elktildött és visszaigazolt
megľendelés is. Az íľĺĺsbeli alak megséľtésével kötött szstződés teljesítése éľdekébęn tóľtént
kifizetés összege atálmogatotÍ,tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.



19-Támogatoft a beszámolót a 4. mellékletben foglaltak szerinti ľendben köteles elkészíteni, úgy,
hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasalálásźnakrész|etes ellenőľzésére. Ha a beszámoló
nem megfe|elő' a Támogató írasban fe\szóIitja a Tánlogatottat armak kijavításaľa és/vagy
kiegészítésére.

20. Felek rogzítk, hogy a tímogatísi összeg akkor tekinthető felhasználtnak, ha a Támogató
a T:ímogatott zźrő b-eszámolój źt e|fogadta A beszámotó elfogadrás fua a Bell1gyminisztérium
önkormányzatokéĺt felelős ríllamtitkaľa yagy az źlta]a írźsban fethatalmazott iezetł; személvjogosult.

A Szerződ'és megszíÍnése, megszegése és annak jogkövetkezményei

21. A Támogatő _ az Aw.96.$-ában meghatározottakon kívüt _ a Szeľződéstól való eliíllásra vagy
annak felmondására _ kártérítési kötelezettség néIkül - jogosult, kü1önösen, ha az a|ábbiesetek
valamelyike bekĺivetkezik :

e aÍnennYiben a tiímogatás nem kerüI felhasználásru2015. december 3l-ig,

. ha hitelt érdemlően bebizonyosodík, hogy a Támogatott a támogatrás tartz|máłt érdemben
befolyásoló vďótlan, hamis adatot szolgáltatott;

. az Ávr. 81. $ a) és c) és e) pontjában foglalt valamely körülmény a Szerződés megkötését
követőęn ktlvetkezik be, vagy jut a Támogató tudomásĺáľa;

o a tiírnog atott cé|teljesítése- qeghigsul, taľtós akadáIyba ütközik vagy a Szerzĺjdésben fogla1t
ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;

o aTźtmogatott neki felľóható okból megszegi aSzerződésben foglď! illetve mlís' tlámogatási
jogviszonyhoz kapcsolódó jogszabályí kötelezettségei! ĺgy łtiltintisen nem tesz eleget
egyiittmiĺkcĺdési, tájékoztatźsi vagy ellenőrzéshírési kötelezettségénet és enĺiek
következtében a támogatott tevékenység szabĺĺlyszeriĺ megvalósítĺísát o"ň l"h"t ellenőľizni;

r a Tĺámogatott a támogatási összeget jogszabźůyellenesen, nem rendeltetésszerĺĺ.en, a jelen
Szerződésben meghat:írozottő|akfu részbęneltéľő celra vagy e\térőmó,don has71Éljafe1;

o a jelen Szeľződésben meghatłírozott bránnely ellenőrzés megrállapítją hogy a tĺámogatás
igénybevételére Tĺírnogatoťt nem volt jogosult;

o a Támo gatottnem teljesíti jelen Szeľződésben vĺĺlIďt bármety köte|ezettségét.

22. A Tłímogató az elá|7ási vagy felmondási jogot a Támogatotthoz lntęzett írrísbeli, egyoldalú
nylJatkozattal gyakorolja. Az elrálláshoz kapcsolóđó logkovetkezĺnények a nyilatkozat
kézbesítésével áIlnak be.



23. Amennyiben a Támogató eláll a Szerzódéstől, úgy aSzerződés a megkötésének időpontjára
visszamenő hatá|Iya| megszűnik, és a Támogatott köteles a mar kiÍizetésre keriilt támo[ańšt az
1ľ' 2g $ (1) uěrczaešeu en meghatőro,oĺt. ,gyl"ti kamattal nĺĺvelten, az Aht.s3lA. $ (2)
bekezdésében foglaltak szerint visszaÍizetni a Béltigyminisztéľium (a továbbiakbarľ BM)"áltaí
megielölt szźĺnláta, a BM enől sző|ó ťuetési felszólitlásrának kézhezvétęIétő|számított 30 napon
belül. A kamatszím ítás kezdő iltĺpontja a trímogatás folyósÍtásrán ak napja, utolsó nap;a p"aij a
visszaÍizetési kötelezettség teljesílésének 

"upju 
A visszafizetési käieíe zettség késedelmes

teljesítése esetén a Támogatott az Avr.98. $ (ż) bekezdése szeľinti késedelmi kamatot köteles
megÍizetni' A visszaťlzetés sonán a kamatokat az A,r. 98.$-ában foglaltak szerint kell
megállapítani.

24. Ameĺľryiben a Támogatott az erre vonatkozó felszólításban megielöIt hataridő a|aÍt
visszaťlzetési kcĺtelezettségét nem teljesíti, tartozása bebajtásĺíľu -Äht. és a vonatkozójogszabáJyok ľendelkezései szerint kerÍ.il sor, mely esetbeľra Tiímogatot * ei.98.-$^ (,j
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

25. TovilbbáaTámogatott a támogattíst ügyleti kamattal növelten köteles visszafizetni' amennyiben

. a támogatźts igényléséhez, az eIlenórzés, a beszámolás során valótlan adatot
szolgáItat, hamis bizonylatot nyujt be

. nem biĺosítja az e||ęnórzésre jogosult szeľvek jogosítvrányának rendeltetésszeríĺ
gyakorlását,

. a trámogatast nem a jelen Szerződesben előírt célra és feltételeknek megfelelően
hasznéljaťeI,

o számadrási kötelezettségétnem Szerződésbenfoglaltaknakmegťelelőenteljesítí,
. a t:ímogatástjogosulatlanul veszi igénybe,

. aTámogatasi Szęrzódéstegyebekbenmegszegi'

26. A Tĺímogató aTámogatői Szeľződés módosításą felmondĺísa vagy azattól történő eláltas nélküIis elrenđelheti a költségvetési üámogatrís részleges _ a jogšiabályséľtéssel, illetve a nem
ľenđeltetésszedl vagy Szerződésęllenes felhaszrrĺílássď aĺanyos méľtékiĺ - visszafizetését.
Ebben az esetben a TĺímogaÍott a jogosulatlanut igényb evetttámogatáts ôsszegét * Áil;./A ó'(2) bekezdése szerint köteles visszafizetĺri

27. A Kincstiír a Tłímogato tt rcszśĺe jelen Sznrződés alapjan folyósított tĺámogatĺás visszafizetésére
és annak kamatai megfizetéséľe inínyuló kovetelését beizedési 

^"gšĺ,* ďkalnazasávď
érvényesíti, amennyiben a fizetési felszólítas BM 

'áItali 
megkĺildesét kovětően' az abbanfoglalt

batáĺidőn beliil a Tárnogatott frzętésikötelezettségét nem teljesíti.

28. A tímogaüísbóI visszamaľadt, fel nem hasanĺáJt összeget Trímogatott a beszámolĺási hatláľidőtől
számított 30 napon beltil köteles visszafizetni.



29.A Tĺámogatott számlavezet(3 bankja źital érkenetett felhata|mazása a Kincstár azonnali
beszedési jogának biztosításara a jelen Szeĺzodés 5. számú mellékletét képezi. A Tárnogatott
kijelenti, hogy a jelen Szerződés ďáírĺásakor a Szerződés 5. szamú meliékleteben felsoľolt
fizetési számlákkal rendelkezik és vá|la\ja, hogy számtavezetó bankjánál bejelenti a Kincstár
beszedési megbízás benyújtrĺsára vonatkozó jógosultságźú az7ÄI, t'ogy .'* u";"l""tesJnJ
visszavonásiáĺa csak abban az esetben jogosult, amennyiben az t4-sz-en1a,",eiő bęnyuitia
felhata|mz z źsát a Kincstár ré szére.

30. Amernyiben a T:ámogatott Szerződésben rógzített azonosító adataiban (pl. székhely,
szźmilavęzető bank neve, ťtzetési számla szĺíma) věltozáslép fel, azt köteles aTámogatő ľészéíe
aváItozés bekövetkezésétől számított 8 munkanapon belril, igazo|hatő módon bejeĚnteni jelen
Szerződés 2. számú mellékletében lévő Ada{vá|tozás beJelentő lap segítségével. Ennek
elmulasztásaaSzerzódés megszegésnek minósiil. Ezen adawéltozások ĺvezetése a Támogatási
Szerződés módosítását nem igényli' Ha a Tĺámogatott fizetési számlájanak a szátmavako;1k, az
Adafuéitozźls bejelentő lap mellékleteként csatolni kell az {! szěmlanvonatkozó, pénzforgalmi
szoĺgtůtató számźnaadott, és áIta|aleigazolt (záradékolt), beśzedési megbízás benyrijtĺsára szóló
felhata|mazó levelet is (5. számú melléklet).

31. A Támogatő a bejelentett adatvźltozást ellenőľzi, majd a hiránfialanul beérkezett Adatvríltozás
bejelentő lap eredeti pé|dányait a|áúrźsélvďl ellátja. ATźmogatő az a|źúĺt Adatlłá|tozźĺs bejelentő
lapok eľedeti példanyát megküldi a Tárnogatott részéľe. A Szeruodó Felek atráírásával ellátott
AdatváItozás bejelentő lapot és annak mellékleteit a Szerződő Felek a Szerződéssel egyĺitt,
ahhoz csatolva kezelik.

Ellenőrzés

32.Tátmogatott jelen Szerződés aláírastwa| kötelezettséget véů.ral atÍa' hogy a tamogatás
felhasznáIásának, illetve a felhasznrálás megvďósulásának ellenőrzését a Támógĺó és mińden

:ľ"ľ szewezet és hatóság tészéte lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabzly jogosít, illetve
KOtelez.

33.Tőłnogatott köteles az e|lenőrzśsre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőľzés
Iefolfiatérséŕloz szĺikséges tajékonatast és segítséget megadni, a kért dokumentumokat
rendelkezésľe bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehétővé teruri, mely sonín a közigazgatási
hatósági eljránís és szo|gźltatás áItďanos szabelyuĺó| szőIó 2004. évi CxL. toľvény-hatlsági
ellenőrzésrę vonatkozó szabźlyaĺt kell alkďmazni.

34.Támogatott kötelezettséget vélla| aĺr4 hogy a köItségvetési tĺímogatrási iratokat, vďarľlint a
tĺímogatasi összeg felhasználrását aLátámasĺó bizonylatokat teljés köriĺen a mindenkori
iratkelezési szabályoknak megfelelően keze|i, és atälmogatáls elszámolását követő 5 naptłáľi évig
hiánytalanul megőrzi.



Záró rendelkezések

35. Jelen Szerződés elváIaszthatatlan mellékletét képezik aza|ábbidokumentumok:

1. melléklet: Adatlap

2. melléklet: Adatváltozás bejelentő lap

3. melléklet: Elsámolási adatlap

4. melléklet: Elszamolási úfunutató

5. melléklet: Felhatalmazó levé|

36.Szerzódő felek kijelentik, hogy jelen Szeľződésből eredő vitás kéľdéseiket egyeztetéssel,
taľgyalásos úton oldjłák meg, ennek eredménýelensége esetén fordulnak bírósághoz.

37. A Támogatĺísi Szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben a hatályos magyar jogszabĺályok
ľendelkezései, a kö,zjo gi szewezetszabźůyozó eszközök, de különösen az áilanhźztartásról szóló
20II. évi CXCV. törvény (al't.) és az ő||alnháztartasľól szóló töľvény végrehajtrísaľő| szó|ő
368/20|l. CXII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a 1O34/2OI5. (I. 30.) Koľm. hatźrozat, továbbá a
Felek gazdźllkodásat szabályoző egyéb normák, vďamint a Polgári Töľvénykönyv renđelkezései
azlľźnyadőak.

38. A Szeruődő Felek jelen Támogatasi Szeľződésben foglalt feltételekkel egyetéľtenek, azokat
elfogadják, és a Szeĺzódést _ annak elolvasasa és közös éľtelmezése után - mint akaľafult<al
mindenben megegyezőt - 4 példanyban _ helybenhagyólag íaek a|Ą melyből 2 pé|dáĺy a
Támogató! 1 példany aTélmogatottat, ! példany aMragyaľ aľaml.ĺncstĺáľ Megyei lgazgatóságát
illeti meg.

39. Az SzMSz 26. $. rendelkezése alapjan kiadmanyoz: Pogácsás Tibor önkormaĺryzati államtitkĺíľ.

Budapest' 20t5. ápľilis , ,,.

a miniszteľ nevében és megbízźlsábóI:

Pogácsás Tiboľ
önkormányzatÍ áIlamtitkár
a T átmogató képviseletében

dr. Kocsis M:áLté
polgármester

ł T ámo gatott képvis eletében



ADATLAP
A 11,4412015. (III. 12.) Korm . határozatban támogatott

felad atel| átás megvalósítás ához

t. A TÁMoGAToTT oľxonľĺÁI\IyzAT ADATÁI

2. Á TÁMoGATÁsI osszpc FELIIAsZNÁLÁsÁna voNATKozó ÁDAToK

P.H.

l.1 onkormánvzatneve Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľos
onkormĺánvzata

1.2 onkoľmánvzatc[me 1082 Budapest' Baťoss u. 63-67.

1'3 onkormányz at adőszáłna 157357r5-f-42
l'4 Kapcsolattaľtó neve dr' Dabasi Anita önkoľmánvzati fĺítanácsadó
1 . 5 Kapcsol attartő elérhetőséee 06-1-459-2207

2.1 A támogatásból megvďósítandó feladat
'evezése

az onkoľményzat 100%-os tulajdonában ĺí]ló Barka
Józsefuaľosi Színházi- és Kultrľális Nonprofit
Korlátolt Felelősségiĺ Taľsaság áltď felhalmozott
adósság rendezése és a Kft. messziintetése

2.2 Az ellátandó fęladatokhoz kapcsolódó
Lsok tételes felsorolása

adósság rendezés (bérek és ahhoz kapcsolódó
jáľulékok kifizetése, ađók, közĹizemi és vállalkozói
taľtozások kiegyenlítése) érdekében pérueszöz-
áÍadas a Barka Józsefuaľosi Szírilľrazi- és Kulfuĺális
Nonproťlt Kft. részére' és a Kft. megszĺi:rtętése

2.3 Kiadásolĺüoz kapcsolódó dokumentumok
Lek felsorolása

az onkoľmźnyzat és a Tarsaság között kötendő
megállapodás és kifizetési bizonylatok,
megsziintetésről szóló döntés

A megvalós íÍArLđć, felađat ľészletes leírása:

A Tĺírsaság az elmult évek sorríĺr adósságot halmozott fę|. Az adósság bérjellegű taľtozasokból és
kapcsolódó járuIékokból, közĺizemi és vállďko zői tartozasokból áll.

A Taĺsaság ezentartozásainak rendezése éľdekében keriil felhasnĺźůásta a támogatási összeg.

A megvďósítandó feladat részletes leÍrása:
| 5.47 3 e Ft Nettó munkabér.taľtozasok és 20 1 5.05.3 1 -ig fi zetendő bérek
1 8. 102e Ft 201 5.máľc .16-an,kiegyenlített nettó béľ.tartozésok
84.744e Ft Bérjárulékok _ munkáltatót terhelő jĺáľulék és a munkavrítlďóktól levont ađó és
ok - (2014.01.01-201 5.05.3 1.)
5 6.1 7 7 ę Ft Lej áľt sza|Iitői kötelezettségek
8.902e Ft Lejáľt köziizemi díjak
3.867 e Ft 20 1 s.márc. 1 6-án kiegyenlített szallítói számlrík

187.265e Ft Osszesen

Kelť Budapest,20|5.

Polgĺíĺ.mester



2. számú mel|é|et

ADATvÁLToZÁs BEJELENTo LAP

Kelĺ Budapest,

polgármester

Az adatok vá|tozását tudomásul veszem:

Kelt. Buŕr'pest

Belĺigyminisztérium

A vá|tozások a|átámasztását igazoló dokumentumok csato|ása is szÜkséges azadatlaphoz.

P. H.

Melyik adat módosításáľa vonatkozik a kérelem
A módosítani kívánt adat a

hatáIyos támogatási
szerződés szeľint

A módosítani kívánt r'ij adat

Tiímogatott neve

Támogatott címe

Tlímogatott szÁmlav ęzető pénzintézete

Támo gatott szám|aszáma

Eryéb:



3. szÁmú mgIlók|ot

Elszámolási adatlep
af1144ĺz0l5.(Ul. l2.) Korm. határozatban ncvcsítc.t önkormđnyzali fcladaĺ támogatásához

I A megvalósíloilĺcladąt ądątai

II. A Túmogatáslorĺúsa

I il. A nimogalős ÍelhasaúIásá na k résdaezése
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I,4 A námogaldsi MegźIlapoddsban meghatározottak alapjón áladoÍt ôsszq:
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atelęafmĺsáĺláóól ĺb. nyÉt kMatbwétd€k f€lhasrÁlísáEk
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4. számú me||ék|et

Elszámolási ritmutató

L A dokumentumok benyú.itásának sorrendje:

1. Elszámolási adatlap

2. Szöveges beszímoló (min. 1 oldď)

3' A felhaszněůásta|áltźlmasztő dokumentumok (szerződések, szrímlák, baĺki

kivonatok) azalrźlbb olvasható ľend szeľint:

II. Elszímolási adatlap és a hozzá kapcsolódó dokumentumok

J Az Elszámolási adatlap ęlekhonikus, bővíthető formábaĺl az a|źiŕ.bi elérhetőségek

valamelyikén igényelhető :

o Belügyminisztéĺium, onkormlínyz ati Gazdasági Főosztáty titkĺáľsága

o Tel.: tl44L-1247

. E-mail: ogf@bm.sov.hu

l Az Elsziímolási adat|ap III. pontja részletes, áttalunk megadott adattaľtalommal,

minden egyes bizonylatrďs zźtm]ěra tet<tntettel töltendő ki.
r Ą szétmlźk'Jbízonylatok hitelesített, a Támogatźtsi Szeľződésnek a támogatás

e|számoltsára vonatkozó ľészében szereplő ztradéhka| ellátott másolati

peldĺĺnyain, és az azolt&oz tartozó banki kivonatok megfelelő soľiínál fel kell

tiintetni, hogy azadott elszámolni kívrĺnt összeg azFj|szátmolasi adatlap mely soran

szeľepel.

r Ą benyújtott banki kivonatokon a soĺszímokon kíviil egyéb,jót látható módon is

jelölní kell azokat a sorokat melyeken a tĺárnogatás terhére elszímolandó ö'sszeg

szerepel.

l Az egyes intézrnényeküez, projektekhez kapcsolódó ęlszímoIások egymastól

elkĺilönítve szerepelj enek az e|szźlmolrásban.

r Amennyiben .a Tiáĺnogatott a tĺímogatrís tekintetében adólevonasi joggal

rendelkezik, az e|szÁmoláskoľ a széľľiék szeľintí nettó osszegnek kell lefednie a

teljes tamo gatásí összeget.
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KISFALU Józsefuárosi Vagyongazd^ĺlkodó Korlátolt Felelősségű Társaság
Atalakulĺási Terve

/ ' ^e./ldU<-t-

Áľa.r-ĺ.xur,Ásĺ ľľnv
A KISFALU Józsefuárosi VaryongazdáIkodó Korlátolt Felelősségĺĺ Társaság egyszemélyes tagjának tagsági
jogait gyakorló Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Ônkormrínyzat Képviselő- testtilete 45lf015
(II.19) számú alaptói hatźrozatáva| - az ugvezetésnek a ĹársasĘ feliigyelő bizottsága álta| véIeményezett
előterjesztése a|apján . a KISFALU Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségĺĺ Taľsaság
átalakulásáv al egyetéĺtett az alábbiak szerínt:

Az áta|aku|ás utani tĺírsasági forma: zíľtkörűen mtĺködő részvényLársaság(zĺt,)

A vagyonm ér|eg_tervezetek forduló nap1a: 20|4. december 3 l .

Az átalakulassal kapcsolatos, a hatĺĺlyos szamviteli tĺirvény előírĺĺsaival ĺisszhangban elkészített vagyonmérleg-
tervezetek, vagyonlelĺár-tervezetek, és az ahhoz kapcsolódó könywizsgálói vélemény elkészítésével
megbízott könywizsgáló: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Ktinyveló Kft. (székhelye: 1043 Budapest,
Aradi u. 43., cg.: 0l-09-87886f, kamarai nýsz: 004141, képviseli: Tolnai István könyvvizsgáló, kamarai
nytsz:002532).

A Képviselő-testtilet egyidejiĺ|eg felkérte a KISFALU Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségu
Társaság iig;rvezetését aZ áLta|akulási terv, valamint az áta|aku|álsi döntés meghozata|ához sziikséges egyéb
okiratok elkészítésével.

Jelen átalakulási terv aZ egyesjogi személyek átalakulásáról, eryesĹiléséről, szétvá|ásźttő| szóló f013. évi
CLXXVI törvény 3. $ bekezdéseiben fogla|taknak megfelelően a következőkettarta|mazza:

- az áta|akuló kft. vagyonmérle9-tewezete, és az azt a|átámasńő vagyon|eltáľ-tewezet, kĺinywizsgálói
j elentéssel a|tńámasztv a,

- a jogutód zĺt. nyitő vagyonmérleg-tervezete, és nyitó vagyonleltár-tewezete, k<inyvvizsgálói je|entéssel
a|átámasfĺĺa

- a jogutód zĺ. |étesítő okiratának tewezete,
- a tagként részt venni nem kívánó személyekke| való elszámolás tervezete'
- a tőkeszetkezet átrendezésének okai, és megvalósításának módja,
- a pótlólagosan teljesítendő varyoni hozzájáru|ás.

I. Äz áta|akuló kft. vagyonmérleg-ĺervezete, és az azt a|átámasztó vagyon|e|tár-tewezet

Az áta|aku|ő gazdasági Ĺársaság főbb adatai:

Cégneve: KISFALU Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségíĺ Társaság
Cé Ą e gy zékszáma: 0 1 -09 -f 6 5 4 63
Székhelye: 1083 Budapest, Losonci u.2.
Tagjai: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Törzstőkéje: l 6 l.630.000,- Ft
A társaság tigyvezetóje: dr. Pesti lveft, Kovács ottó

A KISFALU Józsefuárosi Yagĺongazdá|kodó Korlátolt Felelősségĺĺ Társaság fuggetlen könyvvizsgáló áItal
ellenőľzĺjtt zttrő vagyonmérleg- teĺvezetét, és vagyonle|tár teĺłezetét az áta|akulási terv 1. és 2. számrĺ
m ell é klete tarta|mazza.

II. A jogutód zľt. nyitó vagyonméľ|eg-teruezete, és vagyonle|táľ-telwezete

A jogutód gazdasági társaság föbb adatai:

Cégneve... ........Zź!Ítkőrűen Műkĺjdő Részvénýáľsaság



KISFALU Jóaefuárosi Y agy ongazdálkodó Korlrítolt FeletősségÍĺ Társaság
Átalakulási Terve

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tagiai: Budapest Főváľos MII. keľiilet Józsefuárosi Önkormányzat
Alaptőkéje: 1 62.000.000,- Ft

A jogutód Zźrtkoruen Működő Részvénýársaság fuggetlen
könyvvizsgáÄő źita| ellenőrzjtt nyitó vagyonmérleg-tervezetét, és nyitó varyonleltár-tervezetét az átalakulási
teľv 3. és 4. számrĺ mellé|dete 1613|61ez'za.

III. A j o g utód zrt. létesítő o ki rätán ak terv ezpte

A jogutód ...... ZźLÍtköriĺen Műkĺidő Részvénýársaság alapszabá|yának
tervezetét az źtta|aku|źlsi terv 5. számú melléklete tarta|mazza.

tv. A tagként részt venni nem kívánó személyekkel való e|számolás tervezete

A jogutód zÍ1. egyszemélyes tagia változatlanul Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat. A
társaságba új tag nem lép be.

V. A tőkeszerkezet átľendezésének okait, és megvalósításának mĺí'dját

Az źlta|akulással egyidejĺĺleg új tag nem lép be a tiĺrsaságba. A társaság egyszemélyes tagjďrészvényese
változatlanul a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat. A Társaság a számviteli törvény
szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit nem értékeli át.

A létrejövő táľsasági részvények szÍtmának és nagyságának optimális meghatározása érdekében a jogutód
társaság alaptőkéje 162.000.000,- Ft összegben kerül mepfiatározásra. A jogelőd kft. torzstőkéjét meghaladó
370.000,- Ft-ta| az alaptőke a jogelőd társaság eredménýartalékának terhére megemelésre kerül.

VI. A pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás

A jogelőd kft. törzstőkéjét meghaladó 370.000,- Ft-tal az a|aptőke a jogelőd társaság eredménýartalékának
terhére megemelésre kerĺil. Pótlólagos befizetésre nem kerĺil sor.

Kelt: Budapest,

MeIlékletek:
1. sz. lnelléklet - KISFALU Kft. varyonméľleg-tervezete
2. sz. melléklet _ KISFALU Kft. vagyon|e|tár-tervezete
3. sz. melléklet - jogutód zľt. vagyonmér|eg-tervezete
4. sz. melléklet - jogutód zrt.vagyon|e|tár-tervezete
5. sz. melléklet _ jogutód zrt. a|apszabá|ya

dr. Pesti Ivett
tigyvezeto
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Jegyzőkönyv

amely a KISFALU Józseľvárosi Vagyongazdálkodó Kft Felügyelő Bizottságának
f0L5. ápri|is 13.án, a 1082 Budapest, Baľoss utca 65.67. I. emelet 113 szám alatti iľoda

helyĺségében taľtott 2015. évi 1. számű rendkívtili iiléséľől készĺilt.

Jelen vannak: A melléke|t jelenléti ív szerint.

Soós György, a Felügyelő Bizottság elnöke, az ülés levezetője megnyitja az ülést. Megállapída,
hogy az iilés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetőjének dr. Kerényi Gézát, a társaság jogi
képviselőjét, hitelesítőnek7'enÍai oszkárt kéri fel. Kéri a jelenJévőket, hogy a jegyzőkonyvvezetó
és a hitelesítő személyét fogadják el. A Fe|ügyelő Bizottság a jegyzokönyvvezeto és a hitelesítő
személyét egyhangúlag elfogadj a.

Soós György kéľi, hogy a Felügyelő Bizottság fogadja el a meghirdetett napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság a napiľendet egyhangúlag elfogadja. Ezze| az ülés napirendje a következő:

Í.ĺ Kisfalu Kft átalaku|ási, vagyonmér|eg és vagyonleltár tervezetének ismertetése,
elfogadása
2./ Egyebek

Az első napirendi pont tárgyalása kapcsán Soós György elmondja, hogy minden meghívott
részére meg lett küldve a napirendi ponthoz kapcsolódó teljes anyag. Megkérdezi, hogy van e
valakinek kérdése. észrevétele. Kérdés nem érkezett.

Ezt követően a Felügyelo Bizottság a következő egyhanglihatá.rozatotilozza:

1ĺ2015 (04. 13.) sz. határozatz
A Felĺigyelő Bizottság a Kisfalu Kft átalakulási, vagyonmérleg és vagyonle|tár tervezetét
egyhan gúlag elfogadj a.

A második (egyéb) napirendi ponthoz kapcsolódóan, észrevétel, kérés, nem merült fe|, ezért
Soós György, megköszöni mindenkinek az iilésen való ľészvételt.

Ezt követoen az Ĺilés berekesztésre kerül.

Soós Gycirgy Ą.ą-
az ülés |evezetőie

dr. KerényiGéza
jegyzokĺinyv vezető

'--7 .,./
'i*'/<r,

. .. -44.........
Z'entai oszkáľ

hitelesítő



Je|enlétiív
a Fe|ügyelő Bizottság 2015. ápri|is 13. napján megtartott Ü|ésérőt

dr. Sánta Zsófia ,u ďcto e!i*

Zentai oszkár // 7? :t
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zÁnľro nÚBľ ľĺŰxouo nÉszvnľwrzĺnsa.sÁc
ALAPSZAľÁlyĺ.

B.udapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat résrvényes a követke zők szeĺint állapí$a meg az
aláb b i egyszemélyęs ártkörűen műktido ľészvénýáľsaság alapsza bá|y źft:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei, fióktelepei

l . 1 . Á. támaság cégnot'e: . . . .. Zártkoríjen Működő Résn,én1.társaság

A társaság ľövidített cégneve: ......... Zrt.

L.f . 
^ 

társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

A társaság központi ügyintézésének helye: l084 Budapest, or u. 8.

1.3. A társaság tetephelyei:

l084 Budapesq Őr u. 8.
l 084 Budapest, Tavaszm ező u. 2.
108l Budapest, Kiss József u. 19.
l084 Budapest, Auróra u. 12.
l084 Budapest, Auróra u. 19.
l 086 Budapest, Karácsony Sándor u. 25.
i084 Budapest' Német u. 17-19.

2. A társaság részvényese

Cégnév: Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat

Cég1 e gy zékszám (ny i i vántartás i szÁm): i 3 5 i i 5

Széklrely: l082 Budapest, Baross u. 65-67.

Képviseletre jogosult neve: dr. Kocsis Máté polgármester

Lakcím: l088 Budapest, Bródy Sandor u. l0. fsz. l/a.

3. A társaság tevékenységi ktirei

3.1. A társaság alapvető tevékenysége a kerületi ĺjnkormányzati vagyonrendelettel összhangban és a
Budapest Főváros VIII. kęrület Józsęfoárosi onkornńnyzatĘa| kötciťt szerződések a|apján a kerületi
önkormányzati vagyon hasznosítása, éftékesítése és az azza| való gazdálkodás (önkormányzati
vagyongazdálkodás).

3.f' A társaság tevékenységi körébe tartozik a Magyarorság helyi önkormányzatairő| szőIo 20I|. évi
CLXXXX. törvény 23.$.(5) bekezdés l. pontja szerinti he|yi közutak, közterek és parkok kezelése,
fejlesztése és tizemeltetése,3. pontjaszerinti parkolás-ĺizemeltetés, l4. pontja szerinti önkormányzati lakás-
és helyiséggazdá|kodás, ame|yet a tiĺrsaság az a|apitő tu|ajdonosi jogai gyakor|ásában való kĺĺzremiĺködőként
Lát e|.

3.3. A társaság tevékenységi körei TEÁOR'O8 besorolás szerint:

Főtevékenység: 6832, 08 Ingatlankezelés

Egyéb tevékenységi körök:



4l.10 '08 Épületépítési pľojek.t szervezése
41.20 ,08 Lakó- és nem lakó épiilet építése
42.|t ,08 Út, autópáIya épí.tése
4f .I3 ,08 Híd, a|agút építése
4f .2| ,08 Folyadék szźů|iÍźsźnaszolgáló közmíi építése
42.f2 ,08 Elektromos, híradĺás-technikai célú közmű építése
4f .99,,08 Egyéb m.ns. építés
43.l l '08 BonĹás
43.|2 ,08 Építési terület előkészíĹése
43,f|, 08 Villanyszeľelés
43.22 ,08 Yíz-, gtlz-, ffités-, légkondicionáIó szere|és
43 .29 ,08 Egyéb épüIetgépészeti szerelés
43.3l '08 Vakolás
43 .32 , 08 Épü|etasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolrás
43.34 ,08 Festés, tivegezés
43 .39 , 08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.9 l' 08 Tetőfedés, tetoszerkezet-építés
43.99,08 Egyéb speciáIis szaképítés m.n.s.
49 .4| ,08 Közúti áruszá|lítís
49.42,08 Kĺiltöztetés
52.10 '08 Raktározás, táro|ás
5 2 .f I, 0 8 S zár azťo| di szźi|ítźst k i e gé s z ítő szo|gá|tatás
5f .24 ,08 Rakománykezelés
62.0 l'08 Számítógépes progľamozás
62.02, 08 Infonnáció-technológiai szaktanácsadás
62.09, 0 8 Egyé b i nformáció-techno ló gi ai szo lgáltaĺĺs
63 . l l' 08 Adatfe|do| gozás, web.ho szting szo|gál|tatás
63.99 '08 M.n.s egyéb infoľmációs szo|gźitatás
64.2ł, a8 Vagyonkezeiés,ftoidiný
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08 Saját tutajdonú, bére|t ingatlan bérbeadrísa, ĺizemeltetése
68.3 1'08 Ingatlantirynöki tevékenység
69 .z0, 08 Számvite|i, k<inyvvizsgá|ói' adószakértői tevékenység
70.fl, 08 PR, kommunikáció
7 0 .22 , 08 Üzletvite|i, egyéb vezetési tanácsadás
7l. l l'08 Építészmérnĺiki tevékenység
71.12 ,08 Ménröki tevékenység, műszaki tanácsadás
] |.20, 08 Műszaki vizsgá|at, e|emzés
73.l l '08 Reklámügynöki tevékenység.]3.|2,08 

Médiarek|ám
74.90 ,08 

Y.n... egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7].32 ,08 Epítőipari gép kölcsönzése
1] .39 ,08 Egyéb gép, tárgyi eszkijz kölcsönzése
80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8 1. l 0'08 Epítményüzeme|tetés
8 1.2 1'08 Altalános épülettakarítás
8|.2f ,08 Egyéb épület-, ipari takarítrĺs
81.29 ,08 Egyéb takaríĺás
8 l .30'08 Zöldterület-keze|és
82.l I '08 osszetett adminiszhatív szo|gá|tatás
82.19 ,08 Fénymásolás, egyéb iľodai szolgáltatas
82.9 l'08 Kĺĺvetelésbehajtrás
82.99 ,08 M.n.s. eryéb kiegészítő uz|eti szolgá|tatás
85.60 '08 oktatást kiegészítő tevékenység
3.4. A társaság hatósági engedé|yhez kcitött tevékenységet nem folýat. Amennyiben ennek igénye felmerül,
úry ilyen tevékenység azaÍÍavonatkozó hilön engedé|y birtokában kezdhetőmeg és gyakorolható.



4. A társaság míĺktidésének időtaľtama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. Á társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje l62.000.000,- Ft- azaz százhatvanlgźtmillió foľint, amely l62.000.000,- Ft, azaz
százhatvankétmillióforint készpénzbol ál|, amely az a|aptőke |00 szÁza|éka.

5.2. A ľószvélrytáľsaság alapíLásaktlr az alaptőke te|jes cisszege a társaság pénzťorgalmi szämláján
rendelkezésre á||, az a|apítő á|td befizetésre kertilt. A készpénzbetét l00 szźv2'|{|7ą az áNenni vállalt
részvények névértékének.

5.3. Részvények száma: a pénzbeli hozzájźtu|ásután: l62 db.

5.4. A társaság alaptőkéje 162 darab l '000.000,- Ft névértékiĺ névre szóló tĺirzsrészvénvből álI.

5.5. A ľészvények előállításának módja: nyomdai úton torténik.

5. 6. A részvények kibocsátási értéke megegy ezik a részv ények névéĺékével.

6. A nyereség felosztása

A részvénýársaság saját tőkéjébő| a résményes javára, arulak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a
társaság fenltállása alatt a Polgári Tĺirvénykönyvrő| szóló 20|3. évi V. tĺirvényben (Ptk.) meglatározott
esetekben és a tárgyévi adőzott eľedményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi
adőzott eredménybőI teljesíthet. A felosztható és a közgyű|és által fe|osáani rendeli eredményből a
részvényest a résménye névértékével arányos osztalék il|eti meg.

7. Az alapítói (ľészvényesi) hatáľozat

A kozgýlés hatáskcjrét az alapító gyakorotja. A kozgyutés hatáskörébe tartozo kérdésekben az a|apíto
írásban határoz és a döntés azugyvezetésse| való közlésse| válik hata|yossá.

8. Az igazgatĺíság, a vezérigazgatő, a képviselet

8.l . A társaság ĺigyvezetéseként három főbő| át|ó igazgatoság műkĺidik és az igazgatóság tagjai képviselik a
társaságot.

8.2. Az igazgatőság tagiait' és azigazgatóság elnökét a társaság részvényese bízza ľlleghatározottidőre. A
vezető tisaségviselő a társaság ügyvezetését megbízÁsijogviszonyban látja el.

8.3 . Az igazgatőság tag| ai:

Név:

Lakcím:

A megb ízat ás kezdő időpontj a:

Amegbízatás lejárta:

Név:

Lakcím:

A me gb ízatás kezdó id őpontja:

A megbizatás |ejźrta:



Név:

Lakcím:

A megbízatás kezdő idöpontja

A megb ízatĺás lejĺárta:

9. Cégjegyzés

9.l. A társaság cégsegyzese akként történik, hogy a cég géppe| vagy kézze| előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve aIá

a.) az igazgatóságtag|ai ĺĺnállóan,

b.) az igazgatőság elnöke áIta| felhata|mazot|két munkavá|la|ó - a felhata|mazás szerinti ügyekben és

korlátozással - egytittesen

írja a|á a nevét a hiteles céga|áírási nyi|atkozatoknak megfelelően.

9.f . Az önál|ó cégsegyzésrejogosultak:

Név:
Név:
Név:
Név:
Név:

l 0. Felĺigye|őbizottság

i0.i. A társaságnáI 3 tagú feliigye|ő bizottság műkĺjdik. A fe|ügyető bizottság tagjait és e|ntikét a társaság
ľészvényese bízza meghatározott időre. A fe|ügye|ő bizottságĺigyrendjét *ugůllfrĺtja meg.

| 0.2. A fe|Íĺgyelőbizottság tagiai:

Név:

Lakcím:

A megbizatás kezdő id<ĺpontja:

A megbízatás |ejárta:

Név:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

Név:

Lakcím:

A me gb ízatás kezdő időpond a:

Amegbizatás lejrĺrta:



11. Könywizsgáló

Cégnév:

Cégsegyzékszám:

Székhely:

l A könywizsgźiat e|végz:éséért személyében felelős természetes személy neve:

; |(amarai nyilvántarLási sz,íma:

, Lakcím:

A megbízatás kezÄő időpontja:

Amegbízatás lejárta:

12. A társaság megszíĺnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a
részvényest illeti meg.

13. Egyéb ľendelkezések

l4.l. Azokban az esetekben, amikoľ a Ptk. a társaságot köte|ezi arra, hogy közleméný tegyen kozzé, a
társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

|4.2. A je|en a|apszabállyban nem szabźiyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest,2015. április ....

a|apítő/részvényes

Ellenjegyezte:
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JóHír Józsefváros Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit KfĹ
a váiiaikozás meonevezése

1085 Budapest. József krt. 59-61.
a vá|la|kozás címe

Ke|tezés: Budapest, 2015. ápri|is 2.

Mér|egfőösszeget:
Saját tőke összegét:

Budapest, 2o,|5, ápri|is 2.

Va gyo n l e ltá r-te rve zet

a

JóHĺr Józssfoárcnl Méđia' Renđonlóny és
Galéľia Kózpont |{öłhsłznú Nonprofit KÍĹ
Székheý: ĺ08s Budapęst' Jlzseíkrt' 59ďí.

p$'|0ĺ.09-...í9232
Adösiäii: 2238813+242

Bsz.: ĺ 091 8001 {000006&72600009

A
Va gyon|eltár-tervezet

téte|eit e||enőriztem és ennek a|apján a
32204 eFl,. a
22 355 eFt értékben elfogadgm.

vezetője
(képviseĺöje)

iigyvezetó, bejegyzett kĺĺnywizsgáli
Tags.ig.sz.: 007169

MB Tax Consulting Kft.

1 061 BÜdapest Andrássy út 43.l.em
Nýlv.t.sz.: 002650

2014. december 31.
a |e|tár fordu|ónapja



JóHíÍ JóEefváÍos lfédia, Rđdezvény ós Ga|éÍia Kózpont NonpÍoÍit KfĹ
vag}oÍ||ďá{.flezet

Sor-
szám

A tóte| megHezése Egyeda
enosItó 4;

=

€|

ö|

isg@lYadó
Egyona könýt
geńnti éńéke!

Átértéke|és Összotrcdó
vagyone pirc

énékmhatása

a b d e I h

Ä. Betektgtett 6zközöł (2+3+4) 22 969 o fz 9t9
2 |. |Młl.ATERl,Aus JAVÁK|&' z sz' m!éK

ffi
971 97ĺ

22014 zora
t|l. BEFEISETETT PÉNzUG\'t EszKozoK o U

9 t53 o 9ls
I. KESZLETEK u 0
II. KOVETELESEK z016 2 0í6
Vevők 1 257 1 257

lfr.Keres'tén|d.szöv 16 l6
JKHN 

'<ft

E68 868
373

Eqyéb köYete|ések 759 759

szállĺ|ő AFA elýán,dási szám|a 29 B
HelYi baFjzési adó r30 730

l|ĺ. ERTEKPAPlRoK 0 0
9. I 137 7 13t

PéMláÍ 77

UnicÍedit Bilk 7 060 7 060

c Äłłív |dóbeli e|helárol 6Z 62
58 5E

Te|enď MaovaÍoEzáq Zt 4

< íÁKTrvÄKl osszEsEN íĺ+5+í0l 32201 0 32204

JóHlr JóĺEefuáĘt! ij|fd!a' Rondłaĺény ás
Gal6ĺla Hörpĺnt Hüĺhn*łnú Nonprofit KÍŁ

cg.01.09. j1sŻ32
Adó$zam:'23Ü81 33.2*{2

Bst. : 1 091 800í -000000ôs72600009



2. számú me||ék|et
JóHír Józsefuáros Média, Rendezvény és Galéria Ktizpont Nonprofit Kft.
lmmateriális javak leltára

Dátum: 2074.7f.3L

Ga|éria

14-00-00179 Microsoft Win8 364
14-00-00180 Office Home 365
14-00-00254 Coreldraw Graphics Suite X6 (440)

Szerkesztőség

14-00-00013 Nero Multimedia Suite I0.0 (Zzf)
14-00-00178 QUaTkXPRESS 9 363

1,000 f7 915,00

1,000 65 989,00

1,000 165 100,00

3,000 259 004,000

1,000 14 900,00

1,000 292700,00
2,000 307 (X)0,000

1,000 1 745 000,00

1,000 47 500,00

1,000 48 350,00

1,000 48 350,00

4,000 1 889 200,000

6 4Ĺ1',00

15 158,00

30 613,00

52182,000

21,504,00

50 831,00

L34 487,00

206822,,000

70245,00 4 655,00

67103,00 2f4gg7,oo
77 348,000 229 652,000

14-00-00010
14-00-00016
14-00-00018
14-00-000r"9

József krt.59-61. Központ

HonIap tervezés(191)

Microsoft Office (268)

Microsoft Office (273)

Microsoft Office (276)

Harminckettesek tere

7 403 776,00

24281,00
24847,OO

24847,00
L 477 75Ĺ,000

341224,00
23 2L9,00

23 503,00

23 503,00

4t1.449,000

74-oo-oot77 CorelDRAW Graphĺcs Suite 362

Osszesen:

1,000 759 487,00

1,000 159 487,000

36 637,00 L22 850,00

36 637,000 Ĺ22850,000

10,000 2 6t4 69t,00o 1 643 918,000 970 773,000
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Cégjegyzék

JóHĺr Józsefuáros ltl!édig, RendeÉ!é!y-g9 Galéria Kgzpont Nonprofit Kft.
a vá|lalkozás megnevezése

1085 Budapest, József krt. 59-61.
a vá|la|kozás címe

2014. december 31.
a mér|eg fordulónapja

(osszeolvadó társaság)

{óľľ.Jq}.goń,áľosl l|Iódtł, Rendcnđny ée
GaÍfľla KöEFotlt KörhEeĺnú tĺonpľoĺťxn
$z/d'|(ilely: ĺ00ć Budtpest, Jlzseílin. sgđí.

@.ldĺ.o.s..;;9232
AdÓszám; 22388133.f42

Bsz.: í Ĺ'91 8001 .()000006&72600009

A
Va gyonmérleg-tervezet

tételeit e||enőriztem és ennek alapján a

(képviselöje)

Ügyvezető' bejegyzett konynĺvizsgáló
Tags.ig.sz.: 007í69

MB Tax Consulting KfÍ.
1061 Budapest Andrássy út 43.|.em

Nýlv.t.sz.: 002650

32204 eFt. a

Va gyo n m é r|eg.te rvezet

Keltezés: Budapest, 2015. április 2.

Mérlegfóösszeget:
Saját tőke összegét:

Budapest, 2015. ápri|ĺs 2.



adatok eFt-ban

Sor-
szám A téte| megnevezáse

osszeo|vadó
vagyona könyv
szeđnti értéken

Atértéke|és
hatása

Összeo|vadó
vagyona piacĺ

éľtéken

a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2+3+4, 22 989 0 22 989

z. |. IMMATER|ÁL|S JAVAK 971 0 971

3. Il.TÁRGY| EsZKtZoK 22 018 0 22 018

4. |||. BEFEKTETETT PÉNZÜGY| EsZKoZtK 0 0 0

5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 9 153 0 9 153

6. I, KESZLETEK 0 0 0

7. II. KOVETELESEK 2 016 0 2 016

8. III. ERTEKPAPIROK 0 0 0

a |V. PÉNzEsZKozoK 7 137 0 7 137

10. C. Aktĺv időbeti elhatárolások 62 0 62

11 . EszKozoK (AKTĺVÁK) osszessľ (í+5+í o) 32 204 0 32 204

12. D' Saját tóke (1 3-,| 4+í 5+16+ĺ7+18+19) 22355 0 22 355

13. I. JEGYZETT TOKE 3 000 0 3 000

14. ||' JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT ToKE (-) 0 0 0

ĺ5. |||. ToKETARTALÉK 0 U 0

16. IV. EREDMENYTARTALEK 't6 886 0 ĺ9 355

't7 V. LEKÖToTT TARTALÉK 0 0 0

í8. V|. ERTÉKELÉs| rRRĺRt-Éx 0 0 0

19. V|l. MERLEG SZER|NT| EREDMÉNY 2 469 0 0

20. E. Céltarta|ékok 0 0 0

21 . F. Köte lezett s égek (22+23+24) 9 786 0 9 786

22 |' HÁTRASoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23. Il. HoSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

24. Ill. RoV|D LEJÁRATÚ KoTELEZETISÉGEK I 786 0 9 786

25. G. Passzĺv idôbe|i e|határoIások 63 0 63

26. FoRRÁsoK (PAssziVÁK) összesrľ (2+20+21+25) 32204 0 32204

guoapest, zoĺs. apĺlis z. É.1äTj''fffi1ľŕlľ[*#äffi,I'{"
széŁ'h;']r-,ö,ň';ľťŕ'Ęľ""..',lffi..-ffi

.7a\
ás vezetője

KeItezés

Cg' 0í.09 . 9232

'... 
f't.#.fi'ff ťäffi ľiílooon



3. számú me||ék|et
JóHír Józsefváros Média, Rendezvény és Galéĺia Kłizpont Nonpĺofi]t Kft.
Tárgyi eszközłik leltára

Dátum: fot4.I2-37-

14-00-00001
14-00-00166
14-00-00167
14-00-00170
14-00-00173
14-00-00183
14-00-00186
r.4-00-00192
14-00-00194
14-00-00195
14-00-00196
14-00-00197
14-00-00198
14-00-00199
L4-00-00200
1,4-00-00201
L4-OO-OOZO2

14-00-00203
74-OO-OOZO4

14-00-00205
14-00-00206
I4-OO-OO207

14-O0-00208
14-00-00209
r.4-00-00210
14-00-00211
I4-OO-OOZIZ
14-00-00213
t4-oo-oofL4
14-00-00215
t4-oo-0021,6
74-OO-OO2I7

14-O0-00218
14-00-00219
14-00-00220
L4-OO-OOZZI
74-OO-OO222

L4-OO-00223
14-00-oo224
L4-OO-00f37
L4-OO-OO232

74-OO-OO233

14-00-0023s
L -OO-OO236

14-00-00238
L4-OO-O0240

74-OO-00247

t4-oo-ooz4f
L4-OO-OO245

L4-OO-O0247

14-00-00248
14-OO-OOf49

14-00-00250
14-00-00253

1.000 134500,00
1,,000 226 060,00
1,000 226060.00
1,000 2L5024,00
1.000 24643L,O0
1,000 2696f,00
í nnÔ q.2 AA) n^

100,000 1 002 250,00

L,000 45 990,00
1,000 7 f@,oo
4,000 66000,00
1,000 65 99ą00
1,000 36 500,00

12,000 153 000.00

1,000 12 850,00

1,000 252 095,00

1,000 12 802,00

1,000 20320,00
1,000 18 923,00

1,000 33020,00
6,000 20574,OO

1,000 48400,00
1,000 83 500,00

3,000 90000.00
1,000 29990,00
8,000 7960,00
4,000 1 180,0c

1,000 1 990,00

4,000 39960,00
2,000 15 980,00

1,000 L7 990,oo

1,000 302 260,00

1,000 60960,00
1,,000 292Ioo,00
1,000 220 980,00

1,000 241 300,00

L,000 17 600,00

1,000 6 990,00

5,000 3995ą00
f,000 134620,ffi
1,000 63 500,00

1,000 L77 80a,@
1,000 46058,00
6,000 1s7 54Lffi
1,000 105859,00

3,OOO l1gg7,N
1,000 34999,00
1,000 1497t,@
8,000 280000,00
1,000 4,0000,00

1,0m 4f37 766,ffi
1,000 33 020,00

1,000 38 430,00

20,000 34f20,ffi

134 500,00
94 629,00
94629,00
90 010,00

103 157,00
26 962,00
E? A/t'' n

1 002 250,00
45 990,00

7 200,00
66 000,00
65 990,00
36 500,00

153 000,00
12 850,00
46 469,00
Ĺf 802,oo
20320,00
18 923,00
33 020,00
20s74,OO
48 400,00
83 500,00
90 000,00
29 990,00

7 960,00
1 180,00
1 990,00

39 960,00
1s 980,00
17 990,00
55 715,00
60 960,00
53UZ,OO
40 733,00
44480,00
17 600,00

6 990,00
39 950,00

734620,00

63 500,00

31 361,00
46 058,00

L57 542,00
L9 472,00
11 997,00

34 999,00

14971,00
280 000,00

40 000,00
321344,00

33 020.00

38 430,00

34220,OO

0,00
131 431,00
131 431,00
125 014,00
143274,OO

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

205 626,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

246545,OO

o,o0
238258,00
780247,OO

196 820,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.46 439,00

0,00

0,00
86 387,00

0,00

ą00
0,00
0,00

0,00
3 916 422,00

0,00

0,00

0,00

Szénsavas vizadago|ó (28)

Toshiba Sat C855-22M notebook 351
Toshiba Sat C855-22M notebook 352
Asus CM6730HU005S notebook 355
Asus notebook 358
Asus 19" monitor 368
(amcl lno 7ál| maniľar ł7í

K66 konfszék zo|d/arany 100db (377)

Chane|ĺ CH2 vitrines szekrény 379
Chanell R6a polc (380)

Chane|| CH4a a|só szekrény 4db 381
Chane|| CH8 komód (382}

Chanell CH10 szg asztal (383)

Go|iath szék barna 12db (384}

Vénusz M1 dohányzó asztal (385)

Hangtechn.berendezés (386)

Yes szappanadagoló 6db(387)

2 vödrös kocsí (388)

Yes hajtohatott adago|ó Mini Sdb (389)

porszívó 10L-es amatek mot.(390}

YES Toalettpair adago|ó M|Nl 6db(391)
Étkezőasztal TUcsoN 8o*14 {392)
Étkezőszék barna 8db(393)

Rico 2 asztal 3 db (395)

UcT-433 dohányzóasztal (396)

Papirkosár 10db (397)

Papirkosár 5 (398)

Fedeles szemetes {399)
Ruhaál|vány 4db (400)

Táro|ó e|em 2db (401}

Expedit polcrendszer (402

Pĺojektor CP.X4015W (403l

Mobĺ| vászon L52*f03 (4o4|

Led Tv TX-147ET60 (405)

Rádiós mikrofon 2db (406)

Keverő és végerősítő (407)

Polifoam matrac 15db (408)

Tükör (a09)

Expedit polcos elem Sdb 410

Mikrofon AKG-CGN3Z L 2db-14771

Sajtómikrofon á||vány (a18)

Proscreen vetitő vászon (419t

Panda 2ii|éseskanapé, antik (421)

Panda fote| antĺk' 6db (422)

Modus étkező aszta|90*180 (424)

Samsung E1200 telefon 3db(426)

Alcatel OT-4033D C3 okostelefon (427)

zá||ítókocsĺ összecsukh.(428}

Mobiltelefon 8db (431

Mobiltelefon (433)

Ga|érĺa fe|újítás (434)

Székszá||íto kocsi (435)

P|akátkeret 20mmm 4db (436)

Króm tańĺí csavarttaIpas 20db (439)



r.4-00-00255
14-00-00260
1,4-00-00262

14-00-00266
1.4-00-00271

1.4-O0-00f72

14-00-00275
r.4-00-00278
r4-oo-00279
14-00-00280
14-00-00282
14-00-00283
1.4-00-00284
14-00-00288
14-00-0028-o

L4-00-00290
1.4-00-00291

74-OO-00f92
14-00-00294
L4-00-00295
14-00-00303

1,000 173 990,00
1,000 67800,00
1,000 6999,00
1,000 4 999,00
1,000 101700,00
1,000 101 700,00
3,000 263462,00

1,000 35420,00
1,000 75 mo,00
4,000 439 (no,00

1,000 124 450,00

1.000 46483,00
1,000 26035,00
1'000 45 49ą00
? nnn 7í o9o nn

1,000 21 990,00
1,000 18 990,00
1,000 95 250,00
1.000 76 835,00
1,000 729156,00
1,000 163 365,00

253,000 12 445 969,000

1,000 2212737,00
1,000 178 582,00
1,000 237 '100,001,000 55880,00
1,000 33 345,00
1,000 405 mo.00
1,000 173 609,00
1,000 409 350,00
1,000 135 195,00

1'000 135 19ą00
1,000 38740,00
1,000 29502,00
1,000 37935,00
1,000 37 935,00

1,000 fo3fo,00
1.,000 20 320,00
1,000 20 320,00
1,000 7 620,00
1,000 7 620,00

1,000 125 730,00

1,000 L25730,00
1,000 66040,00
1,000 66040,00
1,000 7t 720,00

1,000 49403,00
1,000 54 407,OO

1,000 6350,00
1,000 339471,00
1,000 16 510,00

1,000 188 595,00

1,000 104 140,00

1,000 
'14 

90O O0

1,000 6500,00
1,000 33 9m,00
1,000 26 900,00

1,000 86 835,00

1,000 226060.,00

63 866,00
67 800,00

6 999,00
4 999,00

1834f,OO
18 342,00

f63 462,00

35 420,00
75 000,00
42 888,00
11 120,00
46 483,00
26 035,00
45 490,00
l1 oan nn

21 990,00
18 990,00
95 250,00
76 83s,00
47 501,00
I8ff,oo

5 075 585,000

r10L24,O0
0,00
0.00
0,00

83 3s8,00
83 358,00

ą00
0,00
0,00

396trf,oo
113 340,00

0,00
0,00

0,00
nnn

0,00

0,00
0,00
0,00

681 655,00
154 543,00

7 370 384,000

t 7 41 980,00

r4084f,oo
L87 227,00

0,00
0,00

320 209,00

r37 263,00

3f4 L37,00

107 053,00
107 054,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,q0
0,00
0,00

99 907,00
99 906,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

269 748,00

0.00

149 859,00

82753,O0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.31431,00

14-00-00025
14-00-00026
14-oo-ooo27
L4-00-00028
14-00-00029
14-00-00030
14-00-00031
14-00-00032
14-00-00033
t 4-00-00034
14-O0-00069
14-00-00071
I4-OO-00072
14-00-00073

I4-OO-00074
14-00-0007s
74-00-00077
14-00-00078
14-00-00079
14-00-00080
14-00-00081
14-00-00082

14-00-00083
14-O0-00084

14-00-0008s
14-00-00086
14-O0-00087

14-00-00088

14-00-00089

14-00-00090

14-00-00091

14-00-00092

14-00-00158

14-00-00159
14-00-00160

14-00-00161

14-00-00164

Fujitsu Lifebook A5L2notebook (441)

Electroux EsF 63012W mosogatógép (446)

5agemD142 Duo vez.nélk.telefon (448)

Gigaset A120 black an.telefon (452)

Páramentesítő TTK100 (457)

Pá ramentesitő TTK100s (458)

AVS Basic G1620 szgép
Makita fúró
Saeco Kávégép
Kézműves paviIon 4db
Recepciós puIt,egyedi,Arcus,nairobi

ARCUSkonténer közo.záras
Aszta| 74ł119*1'8
Bosch magasnyomású mosó

Pad!ó venti!átoĺ 2 cb
Mosogató
Szőnyeg 160t230
Cseppvizszĺvattyú
Monitor 27"
Iroda fe|újítás M1'5

Páncé|

Szerkesztőség

Sony PMW-200 HD kamkorder (301)

Mikrofon EW 112-P-G3 (302)

Sennheiser EW-100 EnC G3 (303)

Elektrovoice RE-508 mikrofon (304)

Western Digital WD Elements (305)

Sony Camcorder HDR-PJ780 (306)

Led Lĺght cN-1200 lámpa (307)

LED |ámpa Tecpro Fe||oni(308)

Mini on-board LED light head (309)

Mini on-board LED light head 2.(310)

Hoya HD cPL776 fényképezőgéplencse (314

Sony MDR-7506/Lstereo haedphone (316)

Sony BP-U30 Li-ion Akku 1.(317)

Sony BP-U30 LĹĺon akku 2.(317)

Beillen BL-F9704 Li-ion akku 1.(318)

Beillen BL-F970A Li-ion akku 2.{318)

Beillen BL-F970A Li-ion akku 4.(318)

DIV cH-NP-F970 akkutö|tő 1.(319}

DIV cH-NP-F970 akku tö|tő 2.(319)

Beillen BL-BP160akku 1.(320)

Beillen BL-BPL60akku 2.(320)

Beilĺen BLB1.703BP2-E V.Lock ch.AC ad321

Ba|ogh BW kamera válltámasz|3ff|
KATA KAT PL.R-61 fotós táska(323)

Rode VIDEoMĺC PRo proff.videomikrofo(324

SONY ECM-VG1 Electret cond.Microohone325

D|V mikrofon kábe| 5m(326}

Sacht|er 1012 kameraállvány (327|

WoNDLAN W-H-GRIP kézĺ kam.á||vány 328

sAcHTLER 1002Sys'ACE M kamá||vány329

Sony SBS32G1A Pro M.SX5 Card 330

HDD kii|ső Wester D'Mybook Ess.331

Sony NP-FV30,FV50 akkum.343

Zoom Hl V2 Set (344)

M-Audio StudĺophiIe AV30hangfa| 345

LG 27EB22PY _BC monitor 346

Toshiba Sat C855-22M notebook 349

470 I51,00
37 740,OO

50 173,00
55 880,00
33 345,00
84 79t,00
36 346,00
85 213,00
28 t42,OO

28 L42,O0

38 740,00
f9 50f,oo
37 935,00
37 935,00
f0 3f0,00
f0 320,00
20 320,00
7 620,00
7 620,00

25 823,00
25 824,00
66 040,00

66 040,00
7t 120,00
49 403,00
54 407,00

6 350,00

69 723,00
16 510,00
38 736,00

f7387,0O
44 900,00

6 500,00

33 900,00
26 900,00

85 835,00

94 629,00



L4-O0-00165

14-00-00168
L4-O0-00169
14-O0-00172
L4-00-001 74
14-o0-00184
14-O0-001,87

14-O0-00189
14-O0-00190

14-O0-00225
14-O0-00226
L4-OO-OO227

14-O0-00228
14-00-00229
14-00-00230

14-O0-00239
L4-O0-00243
14-00-ooz44
14-O0-00256
L4-O0-OO257

14-O0-00258
L4-o0-00263
14-00-00268
L4-00-00281
14-O0-00285
14-00-00286
14-00-00300
L4-O0-00301
14-O0-00302
14-O0-00305

1,mo 226 050,00
l,mo 226 060,00
1,OOO 292 633,00
1,000 215 023,00
1,000 246430,00
1.m0 f6962,00
1,000 53 Mf,oo
1,mo 104 775.00
l,mo 445 310,00
1,0(Đ 2.|' 999,00
l,mo 19 999,00
1,000 13 999,00
1,000 10 999,00
1,000 3 999,00
í nnn Á ooo nn

1,000 13 735,00
1,000 3 999,00
1,000 11 490,00
1,000 71 998,00
1,000 71 998,00
1,000 59 999,00
1,000 188 390,00
1,000 Lf 999,00
1,000 53 460,00
1,000 48 093,00
1,000 175 000,00
1,000 138 900,00
2,000 99 800,00
1,000 16 990,00
1,000 14 590,00

68,@0 8730767,OOO

1,000

t.000
1.000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1.000

1,m0
1,fi)O

1,000

1,000

1,000

1,mo
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,m0

94 629,00
94 6f9,00

12f 497,O0

90 0L0,00
103 157,00

26962,00
s3 4Ąz,oo
72 338,00

203 3r7,OO

21 999,UU

19 999,00

13 999,00
10 999,00

3 999,00
Á ooo nn

13 735,00
ą aqo ô.|

11 490,00
71 998,00
71 998,00

59 999,00

f9 f63,O0
1.2999,00

53 460,00

48 093,00
1.5 ffz,Oo
8 495,00

99 800,00

16 990,00

14 590,00

3 406 374,000

14-O0-00002
14-O0-00009
14-O0-00023
14-OO-OOO24

14-O0-00036
14-00-00037
14-O0-00038
14-00-00039
14-O0-00040
14-00-00041
14-00-00042
14-00-00043
r4-o0-aoo44
14-00-00045

14-00-00046
14-O0-O0047

14-00-00048
14-00-mO49
14-00-00050
14-OGfrn51
14-00-00052

14-00-00053

14-00-00054

14-O0-00055

14-00-00056

14-00-00057

14-00-000s8
14-O0-{nO59

Toshiba Sat C855-22M notebook 350
Toshiba Sat C855-22M notebook 353

Dell lnspiron 17R SE notebook 354

Asus notebook 357
Asus CM6830 notebook 359

Asus 19" monitor 369
Samsung 24"monitor 372
Epson L550 sz.nyomtató 374

Vágógép 375

Sony CMT-S Z0/182Hfl torony 41I
Zanussi 7800 porszivó (412)

orion oM-020 mikrohuIl.sűtő (413)

So|ac CH 6350 presszó kávéÍőző 4L4
Sencor SWK ]'502 vizforra|ó 415
Sagpm |l.!47 'lclpték né!!ĺ tele.ĺon 416
CANYON CNt-CHP04 Headphones 2db(425)

Pedálos szemetes fém (a29}

Posta|áda (430)

Samsung P3100 Galaxy Tab (442)

Samsung P3100Galaxy Tab (443)

Samsung 18262 Galaxy Core tel(444)
Samsung Led Tv (449)

Philips D2051B an.vezné|k.te|efon (454}

Nikon AF-S objektĺV
Finepix 54700 fgép
mobiltelefon
Apple iPhone 5 16GB
Samsung G350 Galaxy 2db
Samsung Universal akku
Krups Dolce Gusto Piccolo

József krt.59.61. Központ

Candy mosó-szárítógép (58)

Sharp szaIagos számo|ógép (132}

30 rekeszes szendvicstároló (283)

30 rekeszes szendvĺcstáro|ó (284)

Tony karfás forgószék 1.(312)

Tony karfás forgószék 2.(312)

Tony karfás forgószék 3.(312)

Tony karfás forgószék 4.(312)

Tony Karfás forgószék 5.(312)

Tony karfás forgószék 6. (312)

Tony karfás forgószék 7.(312)

Tony karfás forgószék 8.(312)

Tony karfás forgószék 9.(312)

Tony karfás forgószék 10.(312)

Tony karfás forgószék 1Ĺ.IL3L2)

Tona karfás forgószék 7f(3L2)
Tony karfás forgószék 13.(312)

Tony karfás Íorgószék |4.(312
Tony karfás forgószék 15.(312)

She|| rakáso|ható |emeze|tszék 1.(313}

She|| rakáso|ható |emeze|t szék 2. (313)

She|| rakásoIható |emeze|t szék 3.(313)

She|| rakásolható |emeze|t szék 4.(313)

She|| rakáso|ható |emeze|t szék 5.(313)

5he|| rakáso|ható |emezelt szék 6.(313)

5helI rakáso|ható |emezelt szék 7.(313)

SheIl rakásoIható lemezelt szék 8.(313)

She|| rakásoIható |emezelt szék 9.(313)

131 431,00
131 431,00

170 136,00
125 013,00
Ĺ43f73,00

0,00
0,00

3f 437,OO

241 993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nnn

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

159 Ĺ27,00
0,00
0,00

0,00
159 778,00
130 405,00

0,00
0,00
0,00

s 324 393,000

85 990,00 0,00

23 3f5,OO 0,00
73 857,00 9f 143,00

73 857 ,00 92 L43,00

2f 483,OO 0,00

22 483,00 0,00
22 483,OO 0,00
22 483,OO 0,00

22 483,00 0,00

f2 483,00 0,00

2f 483,00 0,00
22 483,00 0,00

ff 483,00 0,00

ff 483,00 0,00

22 483,00 0,00

2f 483,00 0,00
f2 483,00 0.00
22 483,00 0,00

22 483,00 0,00
1002ą00 0,00

1002ą00 0,00

10 027,00 0,00

L0 027,00 0,00

10 027,00 0,00
10027,00 0,00
10 0f7,00 0,00

10027,00 0,00
10027,00 0,00

85 990,00
23 325,00

166 000,00
166 000,00
f2 483,00

22 483,00

f2 483,OO

2f 483,OO

22 483,OO

22 483,00

f2483,00
f2 483,00

f2 483,00

f2483,00
ff 483,00

22 483,00

22 483,00

22 483,OO

22483,00
10 026,00
10 026,00

t0027,00
Íoo27,0o
LOO27,O0

IOO27,00

10027,00

70027,00

r0027,00



14-00-00060
14-00-00061

14-00-00062
L4-00-00063
14-00-00064

14-00-00065
14-00-00066
14-00-00067
14-00-00068
14-00-00070
14-00-00093
14-00-00094
L4-00-00095
14-00-00096
14-00-00097
14-00-00098
14-00-00099
14-00-00100
14-00-00101
14-00-00102
14-00-00103
L4-00-00104
1.4-00-00105
14-00-00106
14-00-00107
L4-00-00108
14-00-00109
14-00-001-o
14-00-00111
14-00-00112
14-00-00113
14-00-00114
14-00-00115
14-00-00116
14-00-00117
14-00-00118
14-00-00119
14-00-00120
14-OO-00IzL
L4-OO.OO722

L4-OO-OOLZ3

74-OO-OOLZ4

14-00-00125
74-00-ooL26
74-OO-OO1.f7

14-00-00128
14-OO-OO129

14-00-00130
14-00-00131

74-00-00L3f
t4-00-00133
14-00-00134
14-00-00135
14-00-00136

t4-oo-o0r37
14-00-00138

14-00-00139
14-00-00140
14-00-00141
74-OO-00142

14-00-00143

t4-00-00t44

Shell rakásoIható lemezeIt szék 10.(313)

ShelI rakásolható lemeze|t szék 11.(313)

She|| rakáso|ható lemeze|t szék 12.(313)

She|| rakáso|ható |emezelt szék 13.(313)

She|| rakásolható lemezeIt szék 14.{313)

She|| rakáso|ható |emezelt szék 15.(313)

She|| rakásoĺható |emezelt szék 16.(313)

SheIl rakáso|ható szék 17.(313)

She|l rakáso|ható szék 18. (313)

| řodä fe| ÚJĺtásJóŽsef krts9-61.(3 15)

KábeIvezető 332
Aszta|i |ámpa 1. (333)

Aszta|i |ámpa 2. (333)

AsztaIi lámpa 3.(333)
AęztaIi |ámna z1 ĺ1?1l

Aszta|i |ámpa 5.

AsztaIi |ámpa 6.(333)

AsztaIi lámpa 7.(333)

Aszta|i |ámpa 8. (333)

Aszta|i |ámpa 9. (333)

AsztaIi |ámpa 10.(333)

Asztali |ámpa 11.(333)

Aszta|i |ámpa 12' (333)

AsztaIi |ámpa 13.(333)

Aszta|ĺ |ámpa 14.(333)

AsztaIi lámpa 15.(333)

AsztaIi |ámpa 16.(333)

Parafa edényaĺátét 7db (334)

papir kosár 1.(335)
papir kosár 2. (335)

papir kosár 3. (335)

papir kosár 4.(335)
papir kosár 5.(335)
papír kosár 6. (335)

papir kosár 7.(335)
papir kosár 8. (335)

papĺr kosár 9.(335)

Magazintartó 1.(336)

Magazin tartó 2. (336)

BESTA szekrény (337)

Expedit polc 1(338)
Expedit polc 2. (338)

Expedit polc 3.(338)

Expedit polc 4. (338)

Expedit polc 5,{338)

Expedit polc 6. (338)

Expedit polc 7. (338)

Expedĺt polc 8. (338)

Expedit polc 9. (338)

Expedit polc 1,0. (338)

Expedit polc 11. (338)

Melltorp asztal {339)

Asztal 1(340)

Asztal 2. (340)

Asztal 3. (340)

Asztal 4. (340)

Asztal 5. (340)

Asztal 6. (340)

Asztal 7. (3401

Asztal 8. (340)

Asztal 9. (340)

Asztal 10 (340)

1,000 L0 027,00
1,000 10 027,00
1,000 to o27,o0
1,000 ro o27 ,oo
1,000 too27,00
1'0ü) I0 of7,00
1'm0 Ĺ0027,00
1,m0 10 027,00
1.000 10 027,00
l'00o 4 5rI 5Ü9,tJ0

1,000 30 186,00
1,000 6 010,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 5 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
r,.000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 000,00
1,000 6 381.00
L,000 1 199,00
1,000 1 200,00
1,0fi) 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 1 200,00
1,000 f L56,00
1,000 2 156,00
1,000 36 f49,OO

1,000 26 986,00
1,000 26 986,00
1,000 26 986,00
1.000 26 986,00
1,000 26 986,00
1,000 26 987 ,00
1,000 26 987 ,00
1,000 26 987 ,00
1,000 26 987 ,00
1,000 f6 987 ,00
1,000 16 987,00
1,mo 7L346,00
1,000 2r7f8,00
1,mo 27728,00
1,000 2L728,00
1,000 2L728,00
1,000 2L728,00
1,m0 21728,00
1,000 zt728,oo
1,000 f7728,00
1,000 27 728,00

1,000 2L728,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

4 lfj /59,UU

0,00
0,00
0,00
0,00
nnn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 027,00
10 027,00

70027,OO

tooz7,oo
10 027,00

10 027,00
10 027,00

10027,00
10 027,00

387 750,uu

30 185,00

6 010,00

6ftn 00
6mo,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000.00

6 000,00

6m0,00
6 000,00

6m0,00
6 000,00

6 000,00

6mo,00
6 000,00

6 381,00

1 199,00

1200,00
1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

2 156,00

2 ls6,00
36f49,00
26 98ą00
26 98ą00
26 986.00

26 986,00

26 986,00

26987,00
26987,00

26987,00
26987,00

26987,00
f6987,O0

11 34ą00
21728,00

f7728,00
21728,00

21728,00

2L728,00

21728,OO

2t7f8,00
21728,O0

217f8,00
21728,00



14-00-00145
14-00-00146
14-OO-OO747

14-00-00148
14-00-00149
14-00-00150
14-00-00151
1,4-00-00152

L4-00-00153
14-00-00ĺ.54
14-00-001s5
14-00-001s7
r.4-00-00163

14-00-00i.7s
L4-00-00181
14-00-00182
14-00-00188
14-00-00191
14-00-00193
14-00-00234
14-00-00251,
74-00-oo252
14-00-00261-
L4-00-00265
74-OO-00f67
14-00-00269
74-OO-OO273

L4-OO-OOf74
L4-OO-OOZI6
1,4-OO-OO277

L4-00-00306

1,000 21728,@
1,000 2ITĽ,,oo
1,000 217f9,OO
1,000 2Ĺ7f9'0o
1,000 21729,0Đ
1,000 f7729,00
1,000 21129,00
1,000 21729,00
1,000 ftTB,oo
1,000 f!729,00
1,000 21729,00
1,000 6 0m,00
1'000 2f6oŃ,00
1,000 246 43L,O0

1,000 27 9Ą8,00

1,000 26 581,00

1,000 53 441,00

1-,000 37 970,00

1,000 9 999,00

1,000 50000,00
1,000 L4 422,00

L,000 14 825,00

1,000 z0 490,00

1,000 29 999,00
1,000 59 999,00

1,000 97 352,00

1,000 99850,00
1,000 99 000,00
1,000 49 990,00

1'000 49 EĐ'00
1,000 130ü)0'00

121,000 7 769325.OOO

27778,OO
27729,O0
217f9,OO
2Ĺ7f9,oo
217f9,OO
f7729,00
fI7f9,OO
21 729,00

21729,OO

21,729,OO

217f9,OO
6 000,00

94 629,00
103 157,00
27 940,00
26 581,00
53 441,00
37 970,00

9 999,00
50 000,00
Ĺ4 4ff,o0
14 825,00
20 490,00

29 999,00
59 999,00
97 352,00
99 850,00
99 000,00
49 990,00
49 990,00

5 833,00
3 062 408,000

0,00
0,00
0,00

0,00

ą00
0,00
0,00

0,00

ą00
0,00
0,00
0,00

131 431,00
L43 274,O0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L24 167,00

47069Ĺ7,aoo

Asztal 11. (340)

Asztal 12.(340)

Asztal 13.(340)

Asztal 14. (340)

Asztal 15. (340)

Asztal 16.(340)

Asztaĺ 17. (340)

Asztal 18. (340)

Asztaĺ 19. (340)

Aszral 20. (340)

Asztal 21. (340

Mobil(3a2)
Toshiba Sat C855 notebook 348
Asus notebook 360
Genius hangfal fekete 8db 366

Tosgiba wire|ess egér 7db(367)
Samsung 24.' monĺtor 373

Kanapé 376
Dĺg.butorszéf (378)

Te|efon készü|ék (420)

Hangszóró 2.1 30W Logitech (437)

Webkamera beép.mikrofonna| (438i

Kávéfőző fehér (447)

Caterpiller B25 telefon (451)

Lenovo MT8125 1Gb and.tablet (453)

Dell Inspire3521 notebook (455)

EgyediIeg konf.szgép (459)

S.ámtechn.aIkatrészek (460)

Mobil tel Samsung GT-S7562

Kanapé
Telefon

Zász|ómúzeum

ocM-2012N orion kávéfőző (311)

Zász|ómúzeum fe|újítása(456)
LenovoNotebook
Zász|ómuzeum fe|újítás

Haľminckettesek tere

1,000 5 990,00

1,000 1 m0 m0,00
1,000 799y'),00
1,000 3 612 843,00
4,000 4 698 832,00

14-00-00035
I4-OO-OO270

1,4-OO-OO2a7

14-00-00307

5 990,00
63 781,00
79 999,00
57 605,00

207 375,00

0.00
936 219,00

0,00
3 sss 238,00

4 49L457,00

14-O0-0OI77 Asus CM6730HU0055 notebook 356
14-00-00776 Asus VW 199Dr19" Led m,361
14-00-00185 Asus 19" monitor 370
l4-oo.DofLl Papirkosárĺ'Odb(397)
t4-ol-lozLf Papirkosár5(398)
14.oo.Đo237 |mpaIaoF.0222forgószék,króm6db{423)
74-00-00264 Aĺcateĺ 6010 te|e|efon (450)

14-00-00293 HPH6R1TEANotebookB.A.
74-00-00296 Szarvasi SZV 612/3 Barna

L4-0O-0OZ97 SencorSWK1500
14-00-00298 Electrolux EMS 21400 S

14-00-00299 Zanussĺ zRA 17800WA

14-00-00304 Sorpad garnitura 10db

1,000 215024,00
1,000 f696f,00
1,000 26962,00
2,000 1990 00

1,000 295,00

1,000 119 084 00

1,000 39 999,00

1,000 79999,00
1,000 13388,00
1,000 3185,00
1,000 f257t,o0
1,000 6173ą00

10,000 199 9m,00
23,000 811095,00

JóHĺrJózsgfuáľoslHédla' Renđozválry & .,
Ga|a$a Központ Kôńaeznú HonpľofiĺKÍL/ ĺ
Szĺikheý: 1085 Budape.sl,.lozseĺliľt. se6l (,

cg.0í{p.. ;3232 / Y
Adlsznm:2il88,l33.242 ĺ ĺ)

Bsz.: 1 091800ĺ.{,@00068-726 oooog \-y

459,00 34455988,00 7f437 823,00 2ZO18Ĺ65,00

90 010,00
f6962,00
2696f,00

1 990,00
295,00

119 084,00
39 999,00
79 999,00
13 388,00

3 185,00
f257r,00
61736,00

199 900,00

686 081,00

125 014,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Lfs014,00

&1

ffi

összesen:



TELJESSEGI NYILATKOZAT

MB Tax Consulting Kft.
1061 Budapest
Andrássy út 43 I em.

Zsővár Beatrix
Kcinyvvizsgáló

Tisztelt Zsovár Beatrix!

A JóHíľ Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Ktizpont Nonpľofit Kft. 20l5. április
2. dátummal tortén<j összeolvadással kapcsolatos átalakulás vagyonmérleg (vagyonIälta4
tervezetének a fordulónap1af014 december 3l.

A 2014. december 3 l. fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg-tervezet auditálásával
kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzugyi kimutatásaink 2000' évi C. torvénnyel
(''Számviteli Torvény'') való megfelelésro| vélemény{ alkothasson, igazoljuk, hogy a legobb
tudásr-rnk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

l. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek
megfeleloen nyilvántartott adatokból tÖrténo osszeállĺtásáért, a könyvelésért, a pénzügyi
kimutatásoknak az 2000. évi C Számviteli Torvénnyel és a tényekkel való
megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbizhato képet adnak a
cég neťtó eszközeiről, valamint pérzŮgyibe|yzetérő| hű és valós képet mutatnak

2' Minden pénzugyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az on rende|kezésére
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk tnt, amelyeknek a pérungyi
kimutatásokra hatasa lehet

3. Megerősídük, hogy:
. a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadá|yozźsára, illetve fe|tárására

szo|gáIo belső ellenőzési és számvitęli rendszerek bevezetése és fenntartása
o kĺizoltunk onnel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolodó

jelentős tényt, ame|y a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a
Társaságra, továbbá

. kozoltuk onnel, hogy nem végeztiink olyan fe|méréseket, hogy a pénziigyi
kim utatasok csalásból iredő l énye gis hibás ail ĺtasokat tartalmaz nak-e.

4. Megerosídük, hogy a pénzugyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás
állításoknak a hatása nem lényeges sem egyedileg, sem tsszességében a pénzügyi
kimutatasok egészér e nézv e.

5 ' a) Nem történt szándékos mulasztas a cégvezetés, illetve azon a|ka|mazottak
részérő|, akik meghatározó szerepet tĺiltenek be az ügyvitelĹszámviteli
folyamatok rendszerében
Nem történt szándékos mulasztiís azon miĺs dolgozók részérő| sem' akik
lényegesen befolyásolh atnźk a péĺuugyi kimutatásokat.
A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéro|
nem kaptunk a pénzugyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem
egyezőségére vonatkozó oly.an visszajelzést, amely a péĺuugyi kimutatiĺsok
lényeges hatast gyakorolna.

b)

c)



u

l0

t2.

t3

15.

t6

14.

l1

Tisztelettel.

Budapest, 20l 5. ápri|is 2.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk' amely lényegesen befo|yĺĺsolná eszkozeink ésforrásaink besorolasát vagy kĺlnyv szerinti ertekét 
-és 

amelyei n.' hoztunk volna
tudomásukra'

Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az tn rendelkezésérę
bocsátoťtunk:

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben ferľrálló tartozĺĺsok és kovetelések.
eredményt befo|yásoló tételek beIeértve az értékesitést, beszerzéseket, valamint
hitel, lĺzíng és garancia megá|lapodásokat;

b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint
opciós jogoka és átváltható kotvényekre vonatkozó kđteleźettsegekeí;c) Pénzintézetekkel kotÖťt megállapodások, beleértve a -pénźeszkĺizok
egyenlegével kapcso|atos korlátozásokat' a hite|keretet v^agy hasonló
megállapodásokat;

d) Korábban eladoľteszkozĺikvisszavásárlásárairányulómegá|lapodások'

a) Nem fordult elő torvények, illetve rendelkezések megszegése, ĺlletve esetleges
megszegése, melyek hatasának a pénzugyi kimutatáiokban szerepelniük
kellene

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásró| vagy kovetelésrcĺl,
am el y j el entősen be fo l yásolná a cé günk p énzugy i he|y zetét'

A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk
véleménye szerint érvényesíthetok lennének.

A számvite|i nyilvántartás, ami a pénzigyi kimutatások a|apja, pontosan ésmegbízhatoan, megfelelő részletességgel tükrÖzi a cégünknek 
.ěs 

a részesedési
vlszonyban lévo társaságok ugyleteit.

A cégünk megfelelő jogcímme| rende|kezik valamennyi tulajdonában lévő eszkoz felett'
azokat akozo|t jelzálogon kĺvü| egyéb zá|ognem terheli.

Minden szerződésben rogzĺtett kcitelezettségünknek eIeget teťtünk, melyek nem teljesĺtés
esetén lénye gesen befol yásoln ák a péĺuugyi kim utatásořat.

A mérleg kelte utani időszakban nem tÖrtént olyan esemény, mely a pénztigyl
kim utatások teki ntetében kíigazítźst i gényel ne.

Nem történt olyan törvényszegés vagy szabä|ysértés, melynek hatĺĺsa az łOOO' évi C.,Számviteli tĺirvény előírásaival Ôsszhangban készült péĺuiigyi kimutatásokban
mutatkozhatna.

A Kiegészĺtő Melléklet te|jes kĺirűen és megfelelően mutatj a be a mérlegen kĺvtili
tételeket.

A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekől, amelyek a hatályos
Pénzmosĺís mege|őzéséről és megakadćilyozásáróI szóló tĺirvényben deÍinialt visszaélések
fogalmát kimerítené.

äľjÉľitr,1,ľ;ffi,ľápľffi



JóHír Józsefvárosi Média, Rendězvény és Ga|éria Központ Ktizhasznú Nonprofit Kft
Fe|ügyelő Bizottsági Ĺi|és

IEGYZOKOIVYV

Készült: A Feltigyelő Bizottság 2015. 04. 08. 10'30 órai kezdettel a Kesztyíĺgyár
Kĺizösségi Hćvban megtartott üléséről

I'evezet(j elntĺk: Losonczy Pál, elnök
Jclcnlćvők:

Nunkovics Martin, tag
Erdei Antal, tag
Kovács Barbara, a Kft., ugyvezető igazgatoja
Pál Enikĺĺ' j egyzőkonyw ezetó

Losonczy Pdl elniik úr a Feliigyelő Bizottsĺźg soron következő iilését megnyitotta és
határozatképességét 3 fővel megúllapította.

Napirend:

1. A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznú Nonprofit Kft
vagyonmér|eg és vagyonleltár tervezete

A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Felügyelő-bizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat elÍ-ogadj a.

2015./ 04. (04.0s) SZ. Hatátozatai:

JóHír Józsefvárosi Média, Rendemény és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofiĺ Kft. Felügyető.
bizottsága megtárgyalta és elfogadasra javasolja a tulajdonos Budapest Fővóros VIII. Kerúleti
Józsefvárosi on,kormányzat Képviselő-testületének részére a JóHír Józsefvárosi Média, Rendemény és
Galéria KÓzpont Kozhasznú Nonprofit Kfi vag,,onmérleg és vagyonleltár ĺeryezetéĺ.

A F'ELÜGYELDBIZDTTSÁG 3IGEN ĺZAVAZ^TTAL A HATÁRoZÁ.ToT ELFoGADTA.

r ./, ,y'
Ł,1,/ ą///

E;Ä;Aill 
.

FB tag ft /t.s-- Éa,1$-
Nunkovics Martin

FB tag

Kovács Barbara
Ugyvezető

ę2_- ĺ.k6
Nunkovics Martin
Jegyzőkĺinyvet hitelesítő
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számjel

Józsefvárosi Közös lqi Házak Non Kft. (osszeo|vadó táľsaság)

1084 Budapest. Mátvás tér 15.
a vállalkozás címe, teleíonszáma

2014. december 31.
a le|tár fordu|ónapja

2 2 7 6 6 1 1 7 I 4 I I 5 7 2 0 1

0 1 0 I I 4 2 6 2 2
- őnianlz,

Ke|tezés: Budapest, 2015. április 2.

Mér|egfőösszeget:
Saját töke <isszegét:

Budapest, 20ĺ5. ápri|is 2.

Va gy o n ! e ltá r-te rvezet

A
Va gyo n Ie|tá r-tervezet

téte|eĺt e|lenőriztem és ennek aĺapján a
1 177 760 eFt,a

8 730 eFt értékben e|foga

Ügyvezető, bejegyzett könywizsgáló
Tags.ig.sz.: 007169

MB Tax Consu|tíng Kft.

106í Budapest Andrássy út 43.l.em
Nyilv.t.sz.: 002650

vezetője



Józsefvárosi Köztisségi Házak Nonprofit KfL
vagyonleltár{eryezet

adatok eFt-ban

Sor-
szám

A téte| m€gnevezése
Egyedi

azonosítT
oI
dź

o
I
Co

osszeoJvadó
vagyona
könyv sz.
éńéken

Átcĺékelés
hatása

összeotvadć
vasrona

p&t€i éńékeÍ

a b d e I h

A. Befektétett eszl(őzil Q+3+4| u ĺ (x7 539

2. I. IMMATERIALIS JAVAI( 0 0

||.TARGY| EszKoZoK lásd í. számÚ me||ék|et ĺ 047 539 1AT 539

4. III. BEFEKTETETT PENZUC 0 0

5 eszközök í6+7+8Ý9) 129 242 0 12s212

o. I. KESZLETEK 0

t|. KÖVETELÉSEK I 575 I 575

Vevők I 570 I 570

Arłnńil ceetive solutons Kft
Biztos Pont Diákszövetség Kft
cseke szaöobs
DeXeF szolgÉItató Kft 175 175

Elek Péter
Elqin szolqätató Bt' 11 11

Énékelt Millôséq Kft. 10 10

Festum Kfr 1 141 1141

Fluxon 56

ln Dvnamics Consultinq Kft 30 30

JTK 5908 5908

Maąvar Napló Kiadó Kfr 160 160

Budao MEDPA Kft. 12 ĺ2
MyAd MarketiÚg Komn. 103 103

Nök eov qor,dod<odr vilasért AlaplNeny 120 120

oMlsK Mozsásrnúvészeti lskola Kft 30 30

öśiÉjzsébe! Zsnsnna 6

P.Tóth.Anďás 40 /r0

Penny Markdr{fr. 261 261

Pentaąina Kl 90 90

Rendszer Kcítboll Kft 169 169

Statzup Kft 110 110

sziláovi Bama 2

szijveq szúrászKfl I

Tomis Mattin
Trust in Bus Kft 48 4E

Úzleti ÉnéfutegÚzi Közhasznú AlaPítuány 15 ,5

Wiener Gaýanomĺe Kft 60 0

EoVéb követelésď 5 5

NAv késedelni póaék 5

I III. ERTEKPAPIROK 0 o

o IV. PENZESZKOZOK '120 667 120 ott/

Pénz|ät 2 083 2 083

SoerBank |ía 584 ĺ ĺ8 584

tu . c. Aktív ĺdőbe|i e|haüłrolások 979 979

46282682 KGFB Renault 56 56

,7Ao5n cÁscoJ<GFB to ,o
462A2681 KGFB Parqeol 79 79

54í006 Gáz 134 laa

46495917 McsB biztosítás 277 zT7

73564 Vodafon 20 ?0

25?'16 UPC E I
25?16 UPC
25?16 UPC J J

98874 UPC
98874 UPC 12 12

98874 UPC 3

7U82Uec 4

76482Upc
9701 0 Aeqon 54 #
4 6490ü6Va gyontiztosĺtás 1U 'tu
4553022 Alt.fel. 1uą ĺ04

11 zKozoK (Al(TivÁK} osszEsEN (1 +5+ĺ0) 177 760 o 1n 760



statisđkai számje|

Cégpgrpzćk száma

Józsefu árosi K939:9-ig!-t!í3]k Nonprofit KfĹ

I
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;
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I

adatok eFt-ban

Sor-
szám

A téte| megnévezÁse
Egyďi

azonosítl

ó
oo
.t

Osszeolvado
vagyona
kônyv sz.
éńéken

Átértékelés
hatása

összeolvadó
Yagyona

piaci értéken

b d e Í s h

12- D. Saiát tóke íí 3.14+15+í6+17+í8+ĺ9) E 730 o B 730

í3. I. JEGYZETT TOKE 3 000 3 000

14. II. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE G) 0

t5. ||ĺ. ToKETARTALEK 0

16. M. EREDMENYTARTALEK 5 730 5 730

17 V. LEKOTOTT TARTAIEK 0

lö . VI. ERTEKELESI TARTALEK 0

19 . VII MFRI FG SZERINTIEREDMEN\ 0

20 E. céItańa|ékok
21 . F. Köte|ozettséqeR (22+23124) í60 5.l4 0 l í60 544

lf. I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 0

23. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK | 045 7í9 I ĺl35719
Beruházási és fei|esztési hitelek (MKB L|zino) 2 435 ? 435

Tańós köte|ezettséqek kaocso|t vá||. szemben I o43 244 1A32U
Hoténszkv u' 13 783 405 783 405

Homok utcai Spottudvar 83 822 E3 E22

Dankó u|Cai sDotludvar 176 057 1ĺ6 o57

III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 4 825 I 14 625

Eovéb rövid |eiáratú hite|ek íMKB Lízinq 2015') 161 46ĺ
BeIfÓ|di szá||ĺtrk 27 U7 ?7 347

6X6Taxi 39 39

Anovalszem Kfr 2 334 2 334

Aouaąold Kft 13

Aranvszamár szinház 70

AvsDécialista Kfl 13 13

Aones Tio-Top Kft 118 118

BAK-ART Mlivészetí Kft 160 160

bitÍix Kft 95 95

őp.EImu 619 619

C.Epszolg Bt 410 410

Campaign.hu Kft 91 o1

Cocoa Gnphix Kft 133 133

DMH Kft 416 416

DUmeszinház Kft 381 381

Elsztiv-Automatika Kfl 267 zô7

EP SzeMiz Kft 98

Eszterqálv zsófra zjta 2fi 250

Europai MunkaúqYi Kft
Faninfo Kn 19 t9

Festum Kft 2 461 2 461

Fóv'Csatomázásí MÚvek 49 49

Fóv.vizmuveR JI

Fóvárosi GázmÚvek z!t, 835 oJc

Fővá ro si KözterÚletfe n ntańl m 93 93

Freecons Global Kfl 168 168

Gold Caffé Kfr 119 119

GoG és Társai 8l t1

Haitás.Paitás Kfl 1a 7a

Halász János I 640 1 440

HeaW MaúetKft 445 445

HQz club Kĺt 96J voJ
lnsoirál Tanácsadó Rfr 387 387

lnter Cont Tnde Kfl I 403 1 403

Jeneiné Dr. Rubovszkv Csilla 737 737

Jrhk kn 868 ěoě

Jöz sefu . Gverme k Ud i]Iteté s /u7 447

KaDocs AlapitYánY /to 40

Kamkas Laios g il
Keflészné BtüY sarofta m 20

,Úss EVa 3Í) 30

Kózé D -e uróDai v. E, AI aD itvánv 381 381

Larax Kft 165 165

Lifttechnika l<ft 32 JZ

Lounge Desígn Kfl 1 143 1 143

Mabao Music BI zZO 220

Maqy a r H a ngszeĺmĺve s C é h 1N 100

Maqyar Telekom Nytt. 19 19

Maĺton Kfl 27 2ĺ
Maruzsa lstván 160 160

Mediaradar Kft 102 102

Meqadesiqn KtI 3d JÖ

Melde Ktl 92 92

M ezz oÍo r1e H ang szeń olt 89 89
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Statisztikai

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (osszeolvadó társaság)
a vál|alkozás megnevezése

2014. december 31.
a mérleg fordu|ónapja

Ke|tezés: Budapest' 2015. ápri|is 2.

Mér|egfőosszeget:
Saját tőke összegét:

Budapest, 2015. ápri|is 2.

Va gyo n mérleg -teľVezet

ŕ I c ż; ż i ;;d;5 ;,i i Z :łs.-. é. g., ł ]T, tl k 
. 

1

í o.,.'.:łłi'j,: Ł|ĺł'. i

! .:i.', '. .... i'.F.ŕ..ĺi, ..:iiiv;i! |(ir 15' ĺ
ľ ,-l.;ĺ:l;ĺĺi,;: ł,.:,;ł.ai.i /..1 :!2 |

I. B s,.i.1!ł!,!Zjl:j]ji.!ŁgJ!g!!!il

ł̂\
Vagyonmérleg-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a
1 177 760 eFt, a

8 730 eFt értékben e|fogadom.

ügyvezeló, bejegyzett könywizsgá|ó
Tags.ig.sz.: 007169

MB Tax Consulting Kít.
1061 Budapest Andrássy Út 43.l.em

Ný|v.t.sz.: 002650

vezetője
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Statisztikai számjeI

0 1t-t0 I I 4 2 6 2 2
száma

Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
Vagyonmér|eg-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése

összeotvadó
vagyona könyv
szerinti éńéken

Átértérelés
hatása

osszeolvadó
vagyona piaci

értéken

ą b c d e

1 A. Befektetett eszközök (2+3+4\ 1 047 539 0 1 047 539

z. |' |MMATERńLĺS JAVAK 0 0

3. ||.TÁRGY| EsZKoZtK ĺ 047 539 í 047 539

4. ||l. BEFEKTETETT PÉNZÜGY| ESZKÖZoK 0 0

5_ B. Forgóeszközök (6+7+$+$) 129 242 0 129 242

b. I. KESZLETEK 0 0

7. II. KTVETELESEK B 575 B 575

8. Ilĺ. ÉRTÉKPAPíRoK 0 0

9. |V. PENZESZKÖZoK 120 667 120 667

í0. C. A,ktÍv idóbe|i elhatárolások 979 0 979

11 . ESZKOZOK (AKTTVAK) OSSZESEN (1 +5+1 0) 1 177 760 0 1 177 760

12. D. Saját tőke (1 3-,ĺ4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9) I 730 0 8 730

13. I. JEGYZETT TOKE 3 000 3 000

14. ||. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|ZETETT ToKE (-) 0 0

í5. ||l. ToKETARTALÉK 0 0

16. IV. EREDMENYTARTALEK 5 730 5 730

17 V. LEKoTÖTT TARTALÉK 0 U

{8 . V|' ÉRTÉKELÉsl rRRrRlrx 0 0

í9. V|l. MÉRLEG SZER|NT| EREDMÉNY 0 0

20. E. cé|tartalékok 0 0 0

21 . Budapest, 2015. ápľi|is 2' 1 í60 Bt4 0 1 í60 544

22 |. HÁTRASoRoLT KoTELEZETTSÉGEK 0 0

23. ||. HoSsZÚ LEJÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 1 045 719 1 045719

24. Ill. RtVlD LEJÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 114 825 114 825

25. G. Passzív idôbe|i elhatárolások I 486 0 I 486

26. FoRRÁsoK (PAsszĺVÁK) összeseľ (2+20+21 +25) 1 177 760 04 1 177 760

//



1. számú me|léklet
Józsefuárosí Közösségi Házak NonproÍit Kít
Tárgyi eszközök IeItára

Dátum: fo74-1'f-3L

I

11-00-00009
11-00-00010
11-00-00014
11-00-00020
11-00-00025
11-01-00001
11-01-00002
11-01-00003
11-01-00004
11-01-00005
12-00-00910
12-00-00911
12-00-00912
12-00-00921
Lf-oo-oogff
12-00-00923
LZ-OO-OO924

L2-00-00925
12-00-00926
rf-c)-00927
12-00-00928
12-01-00001

12-o1-o000f
12-01-00003

72-Ot-O0077
13-00-00002
13-00-00003

13-00-00004
13-00-00005
13-00-00006
13-00-00007
13-00-00008
L3-00-00009
13-00-00010
13-00-00011
13-00-00012
13-00-00013
13-00-00014
13-00-00015
13-00-00016
13-00-00017
13-00-00018
13-00-00030
13-00-00048
13-00-00075
13-00-00111
13-00-00112
13-00-00113

13-00-00116

13-01-00001
13-01-00008
13-01-00013
13-01-00021

13-01-00023

1,000

1,ü)o
1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,O00

1.000

1,000
1,000

1,000

1,OO0

1,0O0

1,000

1,000

1.000

1,000
1,000
1,000

Loo0
1,000

1,000
1,000

1,000

1'oü)
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,mo
1,ff)o

1,mo
1,mo
1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

Ĺ00o
1,000

71 s00,00
2 99ą00

124 500,00

124 500,00

55 800,00

139 990,00

548 600,00

160 000,00

437 500,00
207 250,OO

55 980,00

99 999,00
79 900,00

174 363,00

174 363,00

174364,00
174 364,00

64 273,O0

64 f73,OO

64 274,OO

64 274,OO

163 068,00

220 000,00

165 100,00

164 465,00

61 087,00
61 087,O0

61 087,00

61 087,00
61 087,00

61 087,00

6Ĺo87,oo
52949,OO

52946,OO

52 946,00

52946,00
52 946,00

5f 946,OO

529Ą6,00
5f 946,00

52 946,00

52 946,00

72750,00
67 900,00

129 900,00

52 490,00

52490,00
52490,OO

99 00ą00
150 000,00

200 660,00

150 640,00

254 000,00

163 011,00

71 500,00

2 9Ín,0o
124 500,00

124 500,00

55 800,00
139 990,00

f87 240,OO

160 000,00

437 500,00

fol z50,oo

55 980,00
99 999,00

79 900,00

174 363,00
174 363,00

L74364,@
774364,00

64273,OO

64 273,OO

64 274,A4

64274,@
163 068,00

86 367,00
64424,AO

50 429,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00
61 087,00

61 087,00

61 087.00

5f 949,00

52 94ą00
52 946,00

52 946,00

52 94ą00
52 946.00

52 946,00

52 94ą00
52 946.00

52 946,00

72750,00

67 900,OO

129 900,00

524$,(Đ
52 4$,00
52 490 00

99 m0,00
130 884,00

447r8,OO

111 01ą00
M7N,OO
28 298,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

133 633,00

100 676,00

114 036,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 116,00

155 942,00

39 622,00

209 300,00

134 713,00

Székhely

Mosogaógép

Nókia 22Z)
Notebook HP Presario

Notebook HP Presaĺio

sony kameía

Apple MC979-lpad

Kamerarendszer

Notebook Acer

Monitor 77" Panasonic

Projektor BenQ MX613ST

Lumix fényképezőgép

HP Notebook

Acer fupire oNE szgép

Office 2010 7.

Office 2010 8.

Office 2010 9.

Office 2010 10.

Windows 7. 1.

Windows 7 2.

Windows 7 3.

Windows 7 4.

Notebook Dell Inspiron

n5O40, 15,6,13,2Gb,320Gb

WM230AUsI projektor tartó

Projektor BenQ

76803556000
Lámpaszett

CoMód office szgép 1.

CoMód office szgép 2.

CoMód office szgép 3:

CoMód ofÍice szgép 4'

CoMód office szgép 5'

CoMód oífice szgép 6'
CoMód oÍÍice szgép 7'
CoMód office szgép 8:

CoMód office szgép 9'

CoMód office szgép 10.

CoMód office szgép 11.

CoMód office szgép 12.

CoMód office szgép 13.

CoMód oŕfice szgép 14.

CoMód office szgép 15.

CoMód ofÍice szgép 16'

CoMód office szgép 17.

App iPhone (H13)

Ugrálóvár

Dell 2520

Kerti műrattan garnitura 1'

Kerti műrattan garnitura 2.

Kerti műrattan garnitura 3.

Laptop

Notebokk Asus (V.Z)

Kĺima

Samsung AT|V táblaPC

Klima

Szines Infra kamera beltéri



13-01-00024

13-01-00025

13-o1-00026
13-o1-00029
13-o1-00030
14-O0-00002

14-00-00004
14-00-o0017
14-00-00019
14-00-00020
14-O0-00026

14-O0-00032

14-00-00033

14-O0-00042

14-O0-00043

14-O0-00057

14-O0-00059
14-O0-00061

14-O0-00062

14-00-00063
14-00-00066
14-00-00067
14-00-00068
14-00-00069
14-00-00070
14-00-00072
14-00-O0073

14-00-00078
14-00-00079

t4-oo-00246
74-OO-OO7-47

14-00-00248
L4-O0-OOf49

14-O0-00250
14-O0-00251

14-OO-00252

14-00-00253
14-01-00002
14-01-00003
14-01-00004
14-O1-00006

14-O1-00007

14-01-00011
14-O1-00012

14-01-00014
14-01-00016
14-01-00017
14-O1-O0019

14-01-00020
14-0L-00021
Ĺ4'o7-ooo22
14-01-00023
r4-o7-oo024
14-01-00025
5zékhe|y összesen:

2

12-00-00015
12-00-00016
12-00-00017
12-00-00018
12-00-00019
12-00-00020
12-O0-00021

1,000 147 066,00

1,000 1 041 947,00

1,000 139 989,00

1,000 137 900,00

1,000 220 000.oo

1.000 82 970,00

2,000 185 420,00

10,000 55 000,00

Lmo 83 312,00

2,OO0 59 G90,00

3,000 64 4U,OO
1,000 54 999,00

1,000 76750,00
3,000 289 500,00

10,000 268 923,00

2,000 tÍ7 6f4,o0
2,000 65 500,00

1,000 50 868,00

f,o00 79 438,00

3.000 106 194,00

6,000 488 334,00

1,000 8f 9fz,o0
1,000 50032,00
2,000 121 806,00

1,000 83 618,00

3,000 97 500,00

2,000 65 000,00

2,000 737 224,00

1,000 60 865,00

1,000 32 999,00

1,000 42990,40
1.000 19 990,00

1,000 20 990,00

1,000 L7 990,OO

1,000 13 799,00

1,000 21 990,00

1,000 19 990,00

1,000 2 023 618,00

1,000 129 990,00

1,000 L57 477,OO

1,000 142 880,00

1,000 566 407,00

1,000 208 830.00

1,000 146 990,00

1,000 184 780,OO

1,000 466 725,OO

1,000 134 900,00

1,000 474537,00
1.000 r74 485,OO

1,000 173 880,00

1,000 110 000,00

1,000 323 850,00

1,000 2L4290,O0

1,000 279 200,00

147,mO 16 806 465,00

23\U,OO
t59 774,OO

f7243,00
20 653,00

33 036,00

82 970,00

185 420,00

65 000,00

83 312,00

59 690,00

64 464.00

54 999,00

76750,00
289 500,00

268 920,00
!Í7 6f4,oo

65 500,00

50 868,00
79 438,00

106 194,00

488 334,00

82922,00

50 032,00
121 806,00

83 618,00

97 500,00

65 000,00

r37 ff4,oo
60 865,00

32 999,00

42 990,00

19 990,00

20 990.00

17 990,00

13 799,00

21 990,00

19 990,00

22 r74,OO

9 549,00

19 406,00

12 133,00

8 325,00

2 819,00

1 810,00

6 834,00

4 f64,00

4 250,00

3770,OO

1 386,00

4763,00

74f,00

1929,00

1f76,00
1 663,00

8403726,00

7f352f,00
882 173,00

tt8146,00
Lt7 247,00

186 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

f 007 444,00

L20 441,00

138 011,00

t30747,OO

s58 082,00

205 011,00

145 180,00

L77 946,00
462 46L,00

130 650,00

470767,00

173 099,00

169 117,00

109 258,00

32L9fL,00
2r3 074,00

277 537,00

I402739,00

Polyfoam matrac 6m*2m

MászófaI

Samsung teIevĺzió

Behringer PMP 4000

Szerver

Kanapé Sve|vik

wB 4so-2w 2 db

számitógép aszta| 10db

Számitógép Asus H61M.t
LerJ Murlitul 2Ĺ,5,, f|)|)

Di8itá|is fényképezőgép sony Dsc-W 3db

Hangszóró vezeték né|kĺiIi

hegesztő ĺnverteres

kézműves ponyva sátor 3db
Noww komplatt asztal 160x80wenge

Irattartó szekrény zárható

TextiIbőr szék 2db

Görgős konténer 3 fiókkaI

lróasztaĺ szürke,80*140 2db

ĺróaszta| 80+ 120, szÜrke

Irattartó szekrénY 8ÍIx !72* 40Ą

Tárgyalóaszta| 8 fős

Vezetői szék HAL Dosńon
Fote| bézs szövette| 2db

Pad|ószőnyeg 21m2

hangszermikrofon Shure SM57ŁCE

Mikrofon Audio-Technika 
^Í 

zo2o

Hangszigete|ő függony 2db

lpari sínkarnis

Konyhai robotgép

Konyhaszekrény fehér
Mikró tartó (konyha)

Guru|ós táro|ó

Tároló guru|ós

Mikro HlFl MC-1000
Kukta I L
3D Power WaVe ha|ogén stitő
KGY-Homok 7.átjáró

cscsó aszta| SARDI Home

Számítógép Asus277-A

Apple lpad Air
Be|éptető rendszer

Gree Home klima

Csocsó asztaI

Lenovo tlex2
Nagy Machinátor

Mobĺ|te|efon K.B.

Recepciós pu|t

L aIakú vezető iróasztaI

Ĺenovo FIex2

Mobiltelefon K.B.

lqtató SQL

Salgó po|c rendszer

cart Yorktown (szintetizátor)

Horánszky 13.

RakásoIható szék 1

Rakásolható szék 2.

Rakáso|ható szék 3.

Rakáso|ható szék 4.

Rakáso|ható szék 5.

Rakásolható szék 6.

Rakáso|ható szék 7.

1,m0
1,(Đ0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 81ą00
16 818,q)
16 818,00

16 818.00

16 818,00

16 818,00

16 818.00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



12-00-00022
12-00-00023
r.2-00-00024
12-00-00025
12-00-00026
12-00-00027
12-00-00028
12-00-00029
12-00-00030
12-nn-n0031
12-00-00032
12-00-00033
12-00-00034
12-00-00035
12-00-00036
12-00-00037
12-00-00038
12-00-00039
12-00-00040
12-00-00041
12-00-00042
12-O0-00043
12-00-00044
12-O0-00045
12-00-00046
12-00-00047
12-00-00048
72-OO-OOO49

12-O0-00050
12-O0-00051

12-00-00052
12-O0-00053

12-00-00054
12-00-00055
12-00-00056
12-OO-00057

12-00-00058
12-00-00059
12-00-00060
L2-00-00061
12-00-00062
12-00-00063
12-00-00064
12-O0,00065
12-00-00066
12-00-00067
12-00-00068
12-O0-00069

12-00-00070
12-00-00071
LZ-OO-OOO72

12-00-00073
12-00-00074
12-00-00075
12-00-00076
LZ-OO-OOO77

12-00-00078
Lf-oo-ooo79
12-00-00080
12-00-00081
12-00-00082
12-00-00083
12-00-00084
12-00-00085
12-O0-00086

Rakáso|ható szék 8.

RakásoIható szék 9.

RakásoIható szék 1o.

Rakáso|ható szék 11.

Rakásolható szék 12.

Rakáso|ható szék 13.

Rakáso|ható szék 14.

Rakáso|ható szék 15.

Rakáso|ható szék 16.

Rakáso|ható szék 17

Rakáso|hatĺi szék 18.

Rakáso|ható szék 19

Rakáso|ható szék 20.

Rakásolható szék 21.

Rakásolható szék 22.

Rakáso|ható szék 23.

Rakáso|ható szék 24'

RakásoIható szék25.

Rakásolható szék 26.

RakásoIható szék 27.

Rakásolható szék 28.

RakásoIható szék 29.

RakásoIható szék 30.

RakásoIható szék 31.

Rakáso|ható szék 32.

Rakáso|ható szék 33.

Rakáso|ható szék 34.

Rakáso|ható szék 35.

Rakáso|ható szék 36
Rakáso|ható szék 37.

Rakásolható szék 38.

Rakásolható szék 39.

Rakásolható szék 40'

RakásoIható szék 41.

Rakáso|ható szék 42.

Rakáso|ható szék 43.

Rakáso|ható szék 44.

Rakáso|ható szék 45.

RakásoIható szék 46.
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70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168.00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 169,00

70 169,00

70 769,00

59 508,00

59 508,00

59 509,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00
56 210,00

56 209,00

56 209,00
56 209,00

56 209,00
53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

65977,00

65 977,O0

70 168,00

70 168,00

59 508,00

59 508,00
59 509,00

53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

65 977,OO

65 977,OO

65 976,00

70 168,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

58 629,00

58 629,00

65 990,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00

74 900,00

63 990,00

65977,00

65977,00

Ĺ7o947,o0

L70947,4O

170947,00

170941,00



12-00-00919

12-00-00920
12-01-00004
12-01-00005

12-01-00006
12-01-00007

12-01-00008
12-01-00009

12 01 00010
12-01-00011
12-01-00012

12-01-00013

12-01-00014
12-01-00015

12-01-00016
12-01-00017
12-01-00018
12-01-00019

12-01-00020
12-01-00021

72-OL-OOO72

12-01-00023

ĹZ-OL-OOOf 
12-01-00025

12-01-00026
t2-o1-oooz7
12-01-00028
12-01-00029
12-01-00030
12-01-00031
12-O1-00032

12-01-00033

L2-01-00034
12-01-00035

12-01-00036
12-01-00037
12-01-00038
12-01-00039
12-01-00040
12-01-00041
Lf-ol-ooo42
12-01-00043
72-01-00044
12{1-00045
12-01-00046
Ĺ2.ol-ooo47
12-01-00048
12-01-00049
12-01-00050
12-01-00051

12{1-000s2
12-01-000s3
7f-or-o0054
12-01-00055
12-01-00056
72-Or-00057
12-01-00058
12-01-000s9
12-01-00060
12-01-00061
72-Ot-0006f
12-01-00063

12-01-00064
12-01-00065
12-01-00066

1,000 170947,00
1.000 170946,00
1,000 207 96f,oo
1,000 207 963,00

1,000 207 962.00

1,000 207963,00
1,000 207 962,00

1,000 207963,00

1,000 207962,00

1,000 207963,00

1,000 fo7 96f,oo
1,000 207963,00
1,000 207 96f,oo
1,000 207 963,00

1.000 207 962,00

1,000 f07 963,00

1,000 207 962,00

1,000 f07 963,00

1,000 zo7 962,00

1,000 207 963.00

1,000 zo7 962,00

1,000 207 963,00

1,000 fo1 962,00

1,000 207 963,00

1,000 207962,00

1,000 207963,00
1,000 207 962,00

1,000 207 963,00

1,000 ?r7 962,00

1,000 207 963.00
1,000 207 962,00

1,000 207 963,00

1,000 fo7 962,00

1,000 207963,00

1,000 fo7 962,00

1,000 207963,00

1,000 zo7 962,00

1,000 207963,00

1,000 zo7 96f,oo
1,000 207963.00

1,000 2.o7 962,00

1,000 zo7 963,00

1,000 1689 100,00

1,000 972820,00

1,000 533400,00

1,000 184 150,00

1,000 791546 30f,O0

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103493.00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1'000 103iĺ93,00
1,000 103493,00

1,000 103493,00

1,000 103493.00

1,000 103493,00

1,000 103 493,00

1,000 408 280,00

1,000 408280,00
1,000 3Ĺ7 723,00

1,000 460550,00
1,000 192 109,00

1,000 192 109,00

t70947,O0
170 946,00

207 962,00

207 963,00

fol 96f,oo
207 963,00

fo7 962,00

207 963,00

zo7 962,00

207 963,00

207 96f,OO

zo7 963,00

fo7 962,00

207 963,00

fo7 96f,00
207 963,00
'?o7 

962,00

f07 963,00

f07 962,00

207 963,00

207 962,00
fo7 963,00

fol 962,00

207 963,00
fo7 96f,00
207 963,00

fo7 96f,oo
207 963,00

fo7 96f ,00
207 953,00
zol 962,00
207 963,00

fo7 96f,00
207 963,00
fo7 962,00
207 963,00

zo7 96f,00
207 963,00

fo7 962,00
207 963,00
207 962,00

207 963,00

7 f74 7L4,00

708 724,00

388 594,00

134 158,00

34 905 892,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087.00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

130 532,00

130 532,00

101 580,00

L47 243,00

LgZ L09,O0

192 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474386,O0

264 096,00

144 806,00

49 99f,OO

756 uo 4Ĺ0,oo

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

f77 748,00

f77 748,00

216143,00

313307,00
0,00

0,00

Office 201Ol5

Office 2010/6

Desktop számítógép 1.

Desktop számítógép 2.

Desktop számítógép 3.

Desktop számítógép 4.

Desktop számitógép 5.

Desktop számĺtogép 6.

Desktop szőmító6ć'p7.

Desktop számítógép 8.

De5ktop számítógéP 9.

Desktop számítógép 10.

Desktop számÍtogép 11.

Desktop számítóBép 12.

Desktop számítógép 13

Desktop számítógép 14.

Desktop számítógép 15.

Desktop számítógép 16.

Desktop számítógép 17.

Desktop számítógép 18.

De5ktop számítógép 19'

Desktop számítógép 20.

Desktop számítógép 21.

Desktop számítógép 22.

Desktop számítógép 23.

Desktop számítógép 24.

Desktop számítógép 25.

Desktop számítógép 26.

Desktop számítógép 27.

Desktop számítógép 28.

Desktop számítógép 29.

Desktop számítógép 30.

Desktop számítogép 31.

Desktop számítógép 32.

Desktop számítógép 33.

Desktop számítógép34.

Desktop számítógép 35.

Desktop számítógép 36.

Desktop számítógép 37.

Desktop számítógép 38:

Desktop számítóBép 39.

Desktop számítógép 40.

Maĺl server

Idea ĺnteractive cart 80''

BenQ projektor XGA DtP3

BenQ MW519 projektorWXGA

Horánszky 13.épü|et

Kombiná|ható színpadeĺemek 1.

Kombinálható színpadelemek 2.

Kombinálható színpadelemek 3.

Kombinálható színpadeIemek 4.

Kombiná|ható színpade|emk 5.

Kombĺná|ható színpadeIemek 6.

Kombiná|ható színpadeIemek 7.

Kombiná|ható színpadelemek 8.

Kombinálható színpadelemek 9.

Kombiná|ható színpade|emek 10

Kombiná|ható színpade|emek 11.

Kombinálható színpadeIemek 12

Előadói pu|t 1

E|őadói pu|t 2

140 főre, akasztós Ruhatár

Recepciós puĺt (160cm)

Napemyő 1.

Napeĺnyô 2.



12-01-00067

12-01-00068
12-01-00069
12-01-o0070
12-01-00072
12-01-00073
12-01-00074
12-0L-00075
12-01-00076
12-01-00077
13-00-00001
13-00-00029
13-00-00043
13-00-00044
13-00-00086
13-00-00092
13-00-00114
13-00-00115
13-01-00002
13-01-00007
13-01-00009
13-01-00012
13-01-00017
13-01-00020
13-01-00022
13-01-00027
13-01-00028
14-00-00015
14-00-00018
14-00-00023
14-00-00047
14-00-00048
14-00-00049
14-00-00080
14-00-00082
14-01-00001
14-01-00005
14-01-00013
14-01-00015
14-01-00026
14-01-00028
Horánszky 13. łisszesen:

3

13-01-00004
13-01-00005
13-01-00014
13-01-00015
13-01-00031
Homok utca sport udvar összesen:

4

13-01-00003
13-01-00006
13-01-00010
13-01-00011
13-01-00016
13-01-00019
13-01-00032
14-00-00007
Dankó u.5portudvaľ összesen:

Pult konyhai

Kerti butor ýett {rattan) 1'

Kerti butor szett (rattan) 2.

Kerti butor szett (rattan)3.

Konferencia tárgya|ó aszta|

Egyedi LCD pad|óá|lvány 1.

Egyedi LCD pad|óá||vány 2.

H13.riasztó és kamera rendszeĺ
H13.Gipszkarton, festés

H13. Felújĺtás

Spartan Brest Gocso
H13 vĺsszapótĺás

LG DH453o Házimozi szett

Hűtő ??
Dell Inspire 3521 Notebook
Samsung Galary telefon
BenQ Projektor

Crown erősítő

H13 visszapót|ás

H13 Főe|osztó átalakitása

H13 Főeloszó a|jzat

Nikon D3100

H13 miifű
Kor|át akadá|ymentesítés H13

lnfra kamera

Samsung teIevizió H13.

Yamaha pĺanĺnó

iróasztaI Miami 20db

irodai asztal 15db

Lenovo G5o.30 szgép

Himzett magyar zász|ó 3db

Himzett EU zász|ó 3db

Arany szobai zász|ótartó 3db

Now komplett asztal 9

Keverőpult
Indukciós hurkos erősítő H13

iPhone 6

JooLA 2000 s aszta| kék

EgYedi digitális nyomású zászĺó

Hansugánó+á||vány
Notebook Dell Inspiron

Homok utca Sport udvar

Homok u.7. sportudvar

Homok u.7.felújítás

Homok u.7.gumiboritás

Homok u.7.8umiboritás

Telek Homok u.7.

Dankó u.sportudvaľ

Dankó u.l8.Sportudvar
Dankó utca vĺszapót|ás

Dankó u.Sportudvar kerités magasítá5

Dankó u.Sportudvar gumiboritás

Dankó l8Sportudvar gumiboritás

Dankó u.16kerités magasítás

Te|ek Dankó u.7.

Frjnyíró MAK|TA MTD 51Bc

L0o0 38889,00
Lmo 141656,00

1,000 141656,00

1,000 141656,00

1,000 232 859,00

1,000 111mo,00
1,000 111 mo,oo
1,000 1225 U5,00
1,000 500380,00

1,000 440(x)0,00

1,OO0 64 600,00

1,000 95 303,00

1,000 54999,00

1,000 81 200,00

1,000 97352,00
1,000 59999,00

1,000 121920,00

1,000 101 600,00

1,000 1 492 331,00

1,000 4972r,OO

1,000 48777,00

1,000 114490,00

1,000 166 780,00

1,000 22f f50,00
1,000 100902,00

1,000 153 861,00

1,000 149 mo,00
20,000 474980,00

15,000 356235,00

2,000 199798,00

3,000 95 z50,oo

3,000 95 250,00

3,000 219870,00

9,000 246 ffiO,00

1,000 63 190,00

1.000 116840,00

1,000 285 mo,00
1.000 132mo,00
1,000 176478,00
1,000 396961,00

1.000 154901,00

551,000 832 554 557,00

I24o78'ú
141 656,00

141 656,00

141 656,00

74 447,00

32233,00
32 233,00

50 M0,00
20 34Ą00
L7 696,00

64 6m,00
3 06400

54 999,00

81 200,00

97 35f,00
59 999,00

LZL920,O0

101 600,00

48 650,00

1 524,00

Ĺ 46Ĺ'00

24 465,00

474f ,OO

5 406,00

17 515,00

23 349,00

22492,OO

474 980,00

356 235,00

199 798,00

95 250,00

95 250 00

2L9870,00
f46060,00
63 190,00

14 938,00

9 056 00

r573,@
1 682,00

f f07,00
4z4,oĐ

66 781 21ą00

26402r,OO
0,00

0,00

0,00

158 412,00
78 767,OO

78 767,00

1 175 085,00
480 036,00
4fz304,oo

o,oo

92f39,OO
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 443 681,00
48 197,00
46 7Ĺ6,00

90 025,00
162 038,00

2Ĺ6 844,oo

83 387,00

130 512,00
126 508,00

0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00

0,00
0,00

101 902,00
275 944,OO

730 427,O0

Í74796,oo
394 754,00
r54 477,OO

765 773 347 ,O0

1,000 6L422437,OO

1,000 1 199 998,00

1,000 1 450 146,00

1,000 1 450 146,00

1,000 22 400 mo,00
5,000 87 9X1727,00

1 965 517,00

36 950,00

42747,OO

42747,O0

0,00

2 087 961,00

59 456 920,00

1 163 048,00

1 407 399,00

1 407 399,00

22 400 000,00

85 834 766,00

47 23f 618,00

1.744 570,00

s39 464,00

2 6L9 740,OO

2 621 368,00

506 370,00

LZ1 263 000,00

0,00

Ĺ825f7 L30,00

1,000 48 794026,00

1,000 1 799996,00

1,000 556285,00

1,000 2700379,00
1,000 2700379,A0
1,000 520954,00

1,000 r27 26300n,O0

1,000 44450,00

8;000 184379459,00

1 561 408,00

55 426,00

16 821,fi)

80 639,00

79 071,00

14584,00

o,00

44450.00

1 852 339,00

Renđezvény



14-00-00034
14-00-00035
14-00-00036
14-00-00037
14-00-00038
14-o0-00039
14-00-00040
14-00-00041
14-00-00044
14-00-00045
14-00-00046
14-01-00008
14-01-00009
14-O1-00010

Rendezvény łisszesen:

6

14-00-00086
14-00-00087
14-00-00089
14-00-00090
14-00-00091
14-00-00095
14-00-00096
14-00-00097
14-OO-OOf54

Ga|éria összesen:

7

14-00-00076
14-00-00077
Újság, szerkesztőség iisszesen:

8

14-00-00085
Zászlómuzeum tisszesen:

q

74-01-OO027

14-01-00084
Magyarkút összesen:

Lĺstázott fisszesen:

sörpad 8arnitura
takaritógép

Vizfoĺĺaló
Mosogatógép

botmixer

szendvicssütő

Samsung Galaxy i9301 9db
Samsung Galarytab T535

Á|ló fogas

Irodaszék 2db

FaIióra

APPTE iPAD alR

Samsung Galaxy Note 4 N910

App|e ĺPhone55

Galéria

Samsung BD-H5500

Samsung MM-E320
Audio-Technica ATW

Al.es vizá||ó keret

STELL sHo univená|is dönth
Steamglide Pro

Hordozható rádió phiIips

Konferenciaszék zö|d.ara ny

BETA5SA dinamikus mikrofon szett

Újság, szerkesztőség

Electrolux EMS

Electrolux EMS 21400

Záĺ]ómuzeum

w

MagYarkút

Notebook Dell Inspiron

VWJetta MJX271

1,000 131 625,00

1,000 4 190 000,00

2,000 4 32r 625,00

2524,00 129 101,00

tĹ4 793,00 4 o75 fol 'oo
tĹ7 3Ĺ7,0o 42043o8,oo

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

1.000
1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

34,q00

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

10,000
6,000

23,OOO

219 900.00

58 860.00

6 380,00

91 460,00

14230,OO

9 240,ü)

509 580,00

87 390,00

6 299,00

30 000,00

1 750,00

178 320,00

193 980,00

45ZZ50,OO

1 859 639,00

19 450,00

19 450,00

88 900,00

38 252,00

11 999,00

s 999,00

17 999,00

118 750.00

330 000,00

650 799,00

219 SXn 00

58 860,00

6 380,00

91460,00
14 230,00

9 240,00
s{x) s80,00
87 390,00

6Z99,OO

300m,00
1 750,00

2549,00
2773,00

22 299,00

1 062 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

t75771,00
191207,00

4f9 95L,00

796929,00

19 450,00

19 450,00

88 900,00

38 252,00
11 999,00

5 999,00
17 999,00

118 750,00
330 000,00

650 799,00

1,000
1,000

2,000

21 900,00

219{n,00
43 800,00

79 990,00

79 990,00

2L900,00
21 900,00
43 800,00

79 990,00
79 990,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
1,000

1,000

773,ooo Ĺ Ĺ28 6L9 o7t,00 81079 852,oo Ĺ047 539 219,00

l! --:...r;.,f: ?.: ii:t,i l7 l



TELJESSÉcI ľynATKoZAT
MB Tax Consulting Kft
l06l Budapest
Andrássy út 43. I.em.

Zsővár Beatrix
Konyvvizsgáló

Tisztelt Zsov ár Beatrix !

A Józsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft. 20|5. ápri|is 2 dátummal történő
osszeolvadássa| kapcsolatos átalakulás vagyonmérleg (vagyonleltár) tervezetének a
fordulónapj a 20|4 december 3 1.

A f014. december 3l fordulonapra vonatkozó vagyonmérleg-tervezet auditálásával
kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzúgyi kimuiátásaink ĺooo. ouĺ C. törvénnyel
(''Számviteli Torvény'') való megfelelésrol véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a |egiobb
tudásunk és meggyőzodésünk szerint képviseltuk az audit során azalábbĺaĹban folialtakat:
l. Felelősek vagyunk a péĺuugyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Torvénynek

megfelelően nyilvántartott adatokból tÔrténő osszeállĺtasáért, a kÖnyvelésért' a pénzugyi
kimutatásoknak aZ 2000. évi C. Számviteli Tĺirvénnyel és a tényekkel való
megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatásoŔ megbízhato képet adnak a
cég nettó eszkozeirő|, valamint pérzÚgyihe|yzetérő| hű és valós kěpet mutatnäk

2' Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióróI informáltuk ont'
kimutatásoka hatása Iehet

3. MegerősítjÜk, hogy:
. a mi kotelezettségrink a csalások és hibák megakadá|yozására, illetve fe|tźtrźsára

szolgáló belső ellenĺĺrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása. kcizciltunk ormel minden olyan, bármely csaliáshoz vagy vé|t csaláshoz kapcsolódó
jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyassa| lehetett a
Társaságrą továbbá

. kozoltuk Önnel, hogy nem végezttink olyan felméréseket, hogy a pénziigyi
kimutatasok csalasbil eredő lényeges hibas állĺtasokat tartalmaznak- e.

4. Megerősĺtjük, hogy a pénztigyi kimutatásokban szereplĺĺ nem helyesbített hibás
állÍtasoknak a hatésa nem lényeges sem egyedileg, sem összességébęn a pénztlgyi
kimutatasok egészére nézv e.

5. a) Nem tĺirtént szandékos mulasztas a cégvezeté.s, illetve azon alkalm azottak
részérő|, akík meg}latározó szerepet tÖltenek be az ijgyvite|r-számviteli
folyamatok rendszerében

b) Nem ttirtént szandékos mulasztas azon más dolgozók részérő| sem, akik
lénye ges en b efolyás olh atnál< a p él:zü gyi kimutatas okat.

c) A szabályoző hatósćĺgokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részérij|
nem kaptunk a péĺlziigyi kimutatasok és bevallások hiĺányosságaira, nem
egyezőségére vonatkozó o|yan visszaj e|zést, amely a péĺuigyi kimutatlások
lényeges haüíst gyakorolna.

az on rendelkezésére
amelyeknek a pénzugyi



Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná ęszkozeink és
forrásaink besorolasát vagy kĺlnyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna
fudomásuka'

Az alábbi tigyletekkel kapcsolatban minden informáciot az on rendelkezésére
bocsátottunk:

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szęmben fęnnálló tartozasok és kcivętęIések'
eredményt befo|yáso|ó tételęk beleérľve az értékesítést beszerzésekct, valamint
hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) a saját(részvény)tĺĺke visszavásárlási opciókat és megáIlapodasokat, valamint
opciós jogokra és átváltható kotvényekre vonatkozó kĺitelezettségeket;c) Pénzintézetekkel kötott megállapodások, be|eértve a pénzeszkcizok
egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló
megállapodásokat;
Korábban eladott eszkcĺzok visszavásárlására irányuló megállapodások.

Nem fordult elo tĺirvények, iIIetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges
megszegése, melyek hatásának a pénzíjgyi kimutatásokban szerepelniük
kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy kcivetelésről,
amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

9. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket' amelyek az ügyvédünk
véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

10 A számviteli nyilvántartás, ami a pénzĺjgyi kimutatasok a|apja, pontosan és
megbizhatóan, megfelelő részletességgel tükrozi a cégrinknek 

.Js 
a részesedési

viszonyban lévő tarsaságok ugyleteit.

l1. A cégünk megfelelő jogcímme| rende|kezik valamennyi tulajdonában Iévő eszköz felett,
azokatakozo|t jelzálogon kívü| egyéb zźiognem terheli.

12. Minden szerződésben rÔgzített ktitelezettségünknek eleget tetttink, melyek nem teljesítés
es etén l énye gesen b efolyáso l nák a p éruugyi ki m utatás okat.

13. A mérleg kelte utáni időszakban nem tÖrtént olyan esemény, mely a pénzngyi
kimutatasok tekintetében kiigazítast igényelne.

14. Nem tÖrtént olyan tÓrvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatasa az 1OOO. évi C.,Számviteli torvény előírasaival összhangban késztilt pénzugi kimutatasokban
mutatkozhatna.

15. A Kiegészitő Melléklet teljes kĺirĹien és megfelelóen mutatja be a mérlegen kívüIi
tételeket.

16. A Társaság vezetésének nincs tudomasa olyan eseményekől, amelyek a hatályos
Pénzmosas megelőzésérőI és megakadá|yozźsáról szóló tĺirvényben deÍĺníĺlt visszaéIések
fogalmát kimerítené.

d)

8a)

Tisztelettel:

Budapest, 20 1 5. aprilis 2.
|-ĺťj.:si'"jś;ť ŕ..ŕ'

cím: 1L]s4 3üo.]Írcst, .l'1 jlYís tć
Adó*inl: ZŻ7o5j i).2



Józsefuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft
Feliigyelő Bizottsági üIés

TEGYZOKONYV

Készült: A Feliigye|ő Bizottság 2015. április 08. 13:30 őrai kezđette| a
Polgármesteri Hivatal éptiletében megtartott tiléséľől

Levezető elntik: Dr. Galambos Eszter. elnĺjk
Jelenlévők:

Molnár Antalné, tag
Dr. Hencz Adrienn, tag
Kovács Barbara, a Kft., ugyvezető igazgatója
Rácz Edina, j egyzőkön y w ezetó

Dr. Galambos Eszter elnök a Fetiigyelő Bizottsĺźg soron ktjvetkező iitését megnyttotta és
It at á r o zat k ép es s é g ét 3 főv e l me g tÍ ll ap íto tt a.

Napirend:

1' A Józsefvárosi Kcĺzösségi Házak Nonprofit Kft. vagyonmérleg és vaĐłonĺeltá'r tervezet
e l fo gad ás a, j avaslat a Képviselő-testület j óv áhagy ásár a

A Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft Felügyelő-bizottsága a meghívóban szereplő
napiľendi pontokat elfo gadj a.

]/20]5. (04.08) számú haĺórozat: A Józsefvárosi KozÓsségi Hdzak Nonprofit Kft. Fetügyető-
bizottsdga megtórgyalta és elfugaddsra javasolja a tulajdonos Buáapbst Főváros VIII.
Kerületi Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének részére a Jisefvárosi Közr)sségi
Házak Nonprofit Ęft vaglonmérleg és vag1lonĺeltár teľvezetét.

Á. FBLÜGYEL} BIZITTsÁG 3 IGEN sz^vAZ^TT,ĄL A HÁTÁRoZAToT ELFoGADTA.

Dr. Galambos Eszter elnök 13:45 perckor |ezártaa Felügyelo Bizottság ülését.

lĺtlÍlľ ĺll I
ú|ý..lr\ UalŁ-.-

Molnár Antalné
FB tag

9. *IŁą/.{a<ay'
Dr. GalaKbos Eszteľ FB elnĺik

Rácz Edina
Molnár Antalné
J egy zőkönyv et hiteles ítő
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Józsefváros Kcizösségeiért Non profi t zrt. (összeo|vadássat létrejött társaság)
a vál|a|kozás megnevezése

10B4 Budapest, Mátvás tér 15.
a vá|la|kozás címe

2014. december 3.ĺ.
a mérĺeg fordulónapja

Va gy o n m é r| e g -te rv ezet

Ke|tezés: Budapest, 2015, ápri|is 2.

Mér|egÍŐösszegét:
Saját tŐke osszegét:

Budapest, 2015. április 2.

z
a vál|ä|kozás vezetóje

(képviselője)
- 
l,;, i.7-|;,:|t- ;,1l |r:'ĺr7 rllť;.3-.l
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I
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A

Va gyonmér|eg-tervezet
téte|eit e|lenőriztem és ennek a|apján a

í 209 964 eFt' a
3í 0B5 eFt értékben elfog7pom'

ffi
Zsóvár

ügyvezetö, bejegyzett
Tags.ig.sz.:

MB Tax Consulting
106í BudapestAndrássy

í-.\
ut ,I\ I

Beatrix
zett könywizsgáló
:.:007169
sulting Kft.
drássv út 43.l.em

Nyilv.t.sz.: 002650
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0 0 0 0 01010 0 0 0
Cégjegyzék száma

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Vagyonmér|ę.tervezet

adatok eFt-ban

Soľ-
szám A tétel megnevezése

Összeotvadó
í. Vagyona

piaci'értéken

összeolvadó
2. vagyona

piacĺ éńéken

Kľllön.
bözetek

Rendezés
(Saját t6ke)

u5szeO1Yd-
dással
létreji'tt
társaság

a b o q

1. A. Befektetett eszközök (2+3+4) 1 047 539 22 989 0 0 1 070 528

2. |. |MMATER|ÁL|S JAVAK 0 471 97'l

3. ||.TÁRGY| EszKoZoK 1 047 539 22 018 1 069 557

4. Ilt. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl EsZKÖZoK 0 0 n

5. B. Forgoeszközök (6+7+8+9) 129 242 9 153 0 0 1 38 395

o. |. KÉszLETEK 0 0

Il. KÖVETELÉSEK I 575 2 016 10 591

8. Ilt. ÉRTÉKPAPĺRoK 0 n U

q tV. PÉNZESZKÖZÖK 120 667 7 137 't27 804

í0. c. Aktĺv időbeli e|határolások 979 oz 1 041

í1 . EszKözoK (AKTĺVÁK) osszeseĺ (í +5+16; 1 177 760 32 204 0 0 'I 209 964

12. D. Saját tőke (13.14+15+16+í7+18+19) I 730 22 355 0 0 31 085

í3 . I. JEGYZETT TOKE 3 000 3 000 1 000 5 000

14. |l. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT ToKE (.) 0 0 0

í5. |l|. TŐKETARTALÉK 0 0 0

16 . |V. EREDMÉNYTARTALÉK 5 730 19 355 ĺ 000 26 085

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0

í8. V|. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

í9. V||' MÉRLEG SZER|NT| EREDMÉNY 0 0

20. E. cé|tańalékok 0 0 0

2'l F. Köte|ezettsé gek (22+23+24) í í60 5.ĺ4 9 786 0 0 í í70 330

22. |. HÁTRAsoRoLT KoTELEZETTSEGEK 0 0 0

23. |ĺ. HoSsZÚ LEJÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 1 045 719 0 1 045 719

24. |||. RÖV|D LEJÁRATÚ KoTELEZETTSEGEK 114 825 9 786 124 611

25. G. Passzív idóbeli elhatárolások I 486 OJ B 549

26. FoRRÁsoK (PAsszĺVÁK) összeseľ (2+20+21 +25) 1 177 760 32204 0 0 1 209 964

Keltezés: Budapest, 20ĺ5. áprilĺs 2. j ' ' ĺĺ
a

! - 
r'; .:.t. 

I

i '' .'j- ;i i' ii.ir.,:l. ii " , P.H.' ,:.. I ,, :

i--.;'s.'''i,i 1. ;..,.'-.'...'::.-:,:ś-'ij'.- 
- 
j

(képviselóje)
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
száma

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit zrt. (osszeo|vadással |étrejött társaság)
a vá|lalkozás megnevezése

10B4 Budapest' Mátvás tér 15.
a vál|a|kozás cĺme

2014. december 3,ĺ.
a Ieĺtár fordulTnapja

Keĺtezés Budapest, 201 5. ápn|is 2.

Mér|egfőösszeget:
Saját tőke összegét:

Budapest, 2015. ápri|is 2'

Va gyo n |eltá ľ.te rvezet
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A
Vagyon|eltár-tervezet

tételeit ellenÔĺiztem és ennek alapján a
1 209 964 eFt. a

3í 085 eFl értékben e|foqadom-ĺ|^
lví( \hl tít!.:tsĺĺ )

-\\ 
1\ '/

Zsďvár Beatrix
ügyvezetö, bejegyzett könywĺzsgá|ó

|-ags.ig.sz.: 0o7í69
MB Tax Consulting Kft.

106ĺ BudapestAndrássy út 43.|.em
Nyilv.t,sz.: 002650



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cégjegyzék száĺn

Józsefuáros Közosségeiért Nonprofit Zrt.
Vagyonlďár-terveze|

adatok eFt-ban

Soľ-
szám A téte| megnevezése

Egyedi
azonosító

o
o,
(l)

í't

o
.9

c)

Lelrerovo
vagyona
könyv

szerinti
órtĺłken

ÁtértékeIés
hatása

Létrejiivó
Yagyona

piaci értéken

a b c d t s h

1- A. Befektetett eszkfizök (2+3+4) 1 070 sZE 0 1 070 528

z. l. |MMATERIALIS JAVAK |ásd 4. sz. me||ék|et 971 0 971

3. I|.TARGYI EszKozoK lásd 5. sz. rne|lék|et I 069 557 0 ĺ 069 557
4. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0 0 0

5. B. Foľoóeszközök í6+7+8+9) í 38 395 0 í38 395

6. I. KESZLETEK 0 0 0

7. II. KOVETELESEK 10 59í 0 í0 591

Vevók I 827 I 827

Artnroĺl Creative So/uŕlbns Kŕ z
Biztos Pont Diákszovetség Kfr I J

Cseke Szabolcs 4 4

DeXeF Szoląáltató Kft 175 17Ą

EIek Péter
Eloin SzolaáIIató Bt, 11 11

Enékelt Minősés Kft' 10 10

Festum Kft 1141 1141

Fluxon 56

ln Dvnamics Consultinq Kfr 30 JU

JOK 5908 5908
Maqyar Naplo Kiadf Kfl. 160 160

MEDPA Kft. 12

MvAd Marketĺnq Komm. 103 103

Nók eov ąondoskodo viláseft AlapitvánY 120 120

OMISK Mozgásmúvészeti Iskoĺa Kfl 30 30
osz Erzsébet Zsuzsanna o o

P.Tóth András 40 40
Pennv Market Kft. 261 261

Pentaoina Kft 90 90
Rendszer Kontroll Kft 169 169

Statzup Kft 110 0

Sziláąvĺ Barna z 0
Szoveq Szobrász Kft I 0
Tomis Mańin f 0

Trust in Bus Kft 48 0
Uzleti Eltékmesórzo Krzhasm(l AI. 15 0

Wiener Gastronomie Kft 60 60
Ifi.Keresztényd.Szav 16 16

JKHN Kft 868 868
N e mzeti Kozszolg á I ati Egyete n 373 373

Egvéb követe|ések 764 764
NAV késedelmĺ pótlék 5 5

Szállĺtó AFA elszámolási számla 29 29

Helyi iparúzési adó 730 730

8. l|ĺ. ERTEKPAPIRoK 0 0

9. IV. PENZESZKOZOK 127 804 127 804

Pérutár 2160 2 160

Józsefuárosi K. H' N. Kft. Pénztár 2083 2 083

JóHír N. Kft. Pénztár 77 77

Bank 125644 125 644
soerBank JózseÍvárosi KH' N. Kft. ĺ8 584 118 584

UniCredit Bank JóHĺr N. Kfl. 7 060 7 060



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jłiv.

Józsefuáros Közösségeiéń N onproÍit Zrt.
Va gyo n|eItár-tervezet

adatok eFlban

Soľ-
szám A tétel ĺncgnevozóse Egyedi

azonositl

o
o)
o,

.Ž

{)
.9.

c-E
(l)

LetÍeJovo
vagyona
könyv

szorinti
őńőkan

Átértételés
hatása

Létrejövő
vagyona

piaci értéken

b c d I s h

10. c' Aktív időbeli elhatáro!ások 1 041 1 041
46282682 KGFB Renault 56 56
278050 CASCO-|(GFB ĺ6 76
46282ts81 KGFB Peuoeot 70

54í006 Gáz 134 134
46495917 MCSB biztosítás 277 277
73564 Vodafon 20 20
25216UPC I I
25216UPC 1 tz
25216UPC J

98874 UPC z 2
98874 UPC 12 tf
98874 UPC J

76482Upc 4 4
76482 Upc I 1

970í0 Aeqon 54 5Ą
46490046Vaqvonbiztos ítás 134 134
455302? AlIfel 104 104
JKHN Kft 5B 5B
Telenor Maovarorszáo Zrt. 4 4

1'.t .
=szKozoK 

íAKTlvAKt osszEsEN íí+5+í0) í 209 964 0 ĺ 209 964



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statisztikai számjel

Józsefváros Közösségeiért Nonpľofit Zrt.
Vagyonleltár-tervezet

adatok eFt-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése

Egyedi
azonosító

4;

o)
c)

o)2

{)o
cE
c)

Létreióvo
vagyona
könyv
szerinti
úr|Ékerr

Átéńéketés
hatása

Létrejövő
vagyona

piaci értékeĺ

b c d s h

tz. D. Saiát tőke (,| 3-14+.| 5+1 6+1 7+18+,| 9) 3í 085 0 3í 085

13. ĺ. JEGYZETT ToKE 6 000 1 000 5 000

14. II. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZETETT TOKI ( 0

15. III. TOKETARTALEK 0

16 . IV. EREDMENYTARTALEK 22616 I 000 26 08

17 V, LEKOTOTT TARTALEK n

18. VI. ERTEKELESI TARTALEK 0

í9. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 2 469 n

20. E. céltańalékok 0

21 F. Kö'te|ezetts é o'ek (22+23+24\ í 170 330 0 í {70 330

zz. I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 0

23. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 1 045 719 | 045719

Beruházási és fei|esztési hitelek (MKB Lízĺng) 2 435 2 435

Tańós köteIezettséqek kapcso|t Vá|l. szemben 1 043 244 1 043 284

Horánszkv u. 13. 783 405 783 405

Homok utcai Spoĺtudvar 83 822 83 822

Dankó utcai Spoĺtudvar t76 057 176 057

24. III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 124 611 124 611

Eqvéb rövid |eiáratú hite|ek (MKB Lĺzing 2015) 46ĺ 461

Be|föĺdi szál|ítók 28OB2 28 082

6X6Taxi ?o

Anąvalszem Kft 2 334 2 334

Aquagold Kft IJ 13

Aranvszamár Szinház 70 70

AVSpecialista Kft 13 1?

Aqnes Tip-Top Kft 18 118

BAK-ART Múvészeti Kft 160 160

bitfix Kft 95

Bp.ElnÜ 619 Ä1a

C.C.Epszolq Bt 410 410

Campaiqn.hu Kft 91 91

Cocoa Graphix Kft 1ą.ł 't33

DMH Rft 416 416

Dumaszínház Kft 381 381

Elszöv-Automatika Kft 267 267

EP Szeruiz Kfl 98 9E

Eszterqálv ZsóÍia Zita 250 250

Európai MunkaĹjqvi Kft 27 27

Faninfo Kft 10 19

Festum Kft 2 461 2 461

Fóv.Csatomázási Múvek 49 49

Fov.Vizmúvek JI JI

Fóvárosi Gáznűvek Zń. 835 835

Főv áro s i Közte rü letfe n ntarto Zĺt 93 YJ

Freecons Global Kft 168 168

GoId CafÍé Kft 10 't19

Go6 és Társai Bt 51

Haitás-Paitás Kft 13 ĺ3
Halász János t 640 1 640

Heaw Market Kft 445 445



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
számjel

Cégjegyzék sáma

Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Vagyon|eltár-terveze|

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése

Egyedi
azonosító

o
o,o
a

{)
I

C
e,

Létrejövő
vagyona
könyv

szeľinti
őń6kan

Átértéke|és
hatása

LétĘ<ivó
vagyona

piaci értéken

b c d e Í s h

HQZ Club Kft 963 963
lnspiĺál Tanácsadl Kft 3E7 ?P7

lnter Cont Trade Kft I 403 1 403
Jeneiné Dr.Rubovszkv CsiIIa 737 737
Jóhĺr kft 868 868
J ózs efu . G ve ĺm e k U d tj fteté s 447 447
Kapocs Alapitvánv 40 40
Karakas Laios 50 50
Keńészné Bródv Sarolta ZU 20
Klss Eva JU ?t1

Közép-európai V. E. AIap Ítvány 381 381
Larax Kft 165 165
Liftechnika Kft JZ cz
Lounqe Desiqn Kft 1 143 1 143

Mabao Music Bt 220 220
Maovar Hanqszermives Céh 100 100

MagYar Telekom Nyĺt. 19 19

Mafton Kfr. 27
Maruzsa Isfuán 160 160
Mediaradar Kft 102 102
Meoadesion Kft 38

Melde Kfr. 92 ą)
M e zzofotte H anq sze rboft E9 89
Mócz Zoftán 187 187
Modusz ofÍice Zrt 685 oatJ

M u lticontact Co n s ultĺng Kft 64' oq
Muziker 393 ?o?

németh numerus Bt 292 292
Nvái Gvula 114 114

Observer Bp.Kft 83 83
oláh Nvomdaipai Kft 2 635 2 635
P al ánta Sorsfoĺditó Al apitvány 33 JJ

PD-TEAM Kft 234 zJą
POINT Kft
Prémium Multi Trade ĺ<ff' 48 48
ProqEn Kft 468 468
Rácz Eva 1 334 I 334
Recobin Kft 91 91
Schindler Kft 22 22
Secu-Alaĺm BT 56 56
Szabô Kisztián 210 210
Szebben Szeretnék Jámi EqvesÚIet 26 zo
szToA Bt. 24 24
Tatp-Ali Kft 2E fo
Telenor Zń 230 230
Texton Hunqária Bt 25 25
TOPOR Maft 2013 Kft 191 191

Treff Kiadf Kfr 127 127

Túz és Munkavédelmi Bt 93 93
vadas Györqy 47 47
viszt Péteĺ 92 92

VO4AN KAR Zrl 116 116

Wolfpress Kft 405 405
Zábó Gvula 18 18

ELMU Nytl 184 ,ĺ84

Fővárosi Gázmúvek Zń. 170 170

FKF Nonprofit Zrt
H1 Telekom Kft t
Haitás-Paitás Kft ?

Maqvar Telekom Nvrt 46 46

Rácz Eva 320 320



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rliV.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cégjegyzék száma

Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
VagyonIeItár.tervezet

adatok eFt-ban

vezetője
(képviseĺője)



4. számú me||éklet
Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Immateriális javak le|tára

f0L4.Ĺ2.3Í

Microsoft Win8 364
offlce HÔmé 365
Coreldraw Graphics Suite X6 (440)

Nero Multimedia Suite LO.O (222)

QuaTkXPRESS 9 363

HonIap tervezés(191)

Microsoft offíce (268)

Microsoft Office (273)

Microsoft Office (276)

CorelDRAW Graphics Suite 362
összesen:

1,000 27 915,00

1,U0U b5 989,00

1,000 165 100,00

1,000 14 900,00

1,000 292 700,00

1,000 1 745 000,00

1,000 47 500,00

1,000 48 350,00

1,000 48 350,00

1,000 159 487,00

10,00 z6L4 691,00

6 411,00

15 158,00

30 613,00

10 245,00

67 103,00

L 403 776,00

24281,,00

f4947,00
f4 847,00

36 637,00

1 643 918,00

27504,00
50 831,00

134 487,00

4 655,00

ff4997,00
34L224,00
23 21.9,00

23 503,00

23 503,00

722850,00
970773,00

A{s,



5. számú me|léklet
Józsefváros Köz<isségeiért Nonprofit zrt.
Tárgyi eszkiizök |e|tára

Dátum for4.L2.3t

Mosogaógép
Nók.ia 2220
Notebook HP Presarĺo
Notebook HP Presario
Sony kamera
Apple MC979{pad
Kamerarendszer
Notebook Acer
Monitor 77" Panasonic
Projektor BenQ MX613ST

Lumix fényképezőgép
HP Notebook
Acer Aspire oNE szgép

Office 2010 7.

Office 2010 8.

Office 2010 9.

Office 201O 1O.

Windows 7. 1.

Windows 7 2.

Windows 7 3.

Windows 7 4.

Notebook Dell Inspiron

WM23OAUsl projektor tartó
Projektor BenQ
Lámpaszett
CoMód office szgép 1.

CoMód office szgép 2.

CoMód office szgép 3.

CoMód office szgép 4.

CoMód office szgép 5.

CoMód office szgép 6.

CoMód office szgép 7'

CoMód office szgép 8'

CoMód office szgép 9.

CoMód office szgép 10.

CoMód office szgép 11.

CoMód office szgép 12.

CoMód offĺce szgép 13.

CoMód office szgép 14.

CoMód office szgép 15.

CoMód office szgép 16.

CoMód office szgép 17.

App iPhone (H13)

Ugrá!óvár
Dell 2520

Kerti műrattan garnitura 1.

Kerti műrattan garnitura 2.

Kerti mťĺrattan garnitura 3.

Laptop
Notebokk Asus (V.2.)

Klima
Samsung ATIV táb|aPC

Klima

LOm
í.,000

1,000

1,mo
1,000

1,000
1,000

1,000

1.000

1,000

1,O00

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,OOO

1,mo
1,CXX)

1,000

1,000

1,mo
1,000

1,(xx)

1,mo
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1"00o

1,mo

Lmo
1,mo
1,mo
1,000

1,m0
1,mo
1,mo
1,000

1,000

Len

71 500,00

7 990,00

124500,00
L24500,00
55 800,00

139 990,00

548 600,00

160 000,00

437 500,00
2.07 250,00

5s 980,00

99 999,00

79 900,00
174 363,00

174 363,00

774364,00

174364,00
64273,00

64f73,00
64274,0Đ

64f74,00
163 068,00

220 000,00

165 100,00

164 465,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

51 087,00

61 087,00

61 087,00

52949,00
52 946,00

52 946,00

52946,00

52946,00
52 946,00

52946,00

52 946,00

52946,00

5f 946,00

72750,00
67 900,00

129 900.00

52 49ą00
52490,00

52 490,00

99 000,00

150 000,00

200 660,00

150 640,00

254000,00

71 500,00
2 scąo0

124 500,00

1f4SüJ,OO

55 800,00

139 990,00

f87 2ffi,O0

160 000,00

437 500,00

f07 250,oo

55 980,00

99 999,00

79 900,00

174 363,00
174 363,00

174364,00

174364,00

64273,OO

64273,00
64274,OO

&f74,OO
163 068,00

86 367 00

64424,OO

50 429p0
61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

61 087,00

52 949,00

52 946,00

52 946,00
s2946,00
52 946,00

52946,00

52 946,00

52 9'16,00

52946,40

5f 946,00

727ý,ao
67 9{n 00

129 9{n 00
52 490,00

5f 49Íl,oo

52 4$,00
99m0,00

130 88Ą00
4471.8,OO

111 018,00

447ffi,00

0,00

n,0n

0,00

0,00

0,00

0,00

261 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,o0

133 633,00

100 676,00

114 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0r00

0,00

0,00

0,00

19 116,00

155 942,00

39 6f2,OO

209 300,00



Szines |nfra kamera be|téri
Polyfoam matrac 6m*2m
MászófaI
Samsung teIevizió
Behringer PMP 4000
Szerver
Kanapé SveIvik
wB 450-2W 2 db
számitógép asztal 10db
Számitógép Asus H61M.F
Led Monitor ft,s" fdb
Dĺgitá|is fényképezőgép Sony DSC-W 3db
Hangszóró vezeték né|kü|i

hegesztő inverteres
kézmrjves ponyva sátor 3db
Noww kompĺatt aszta| 160x80wenge
I rattartó szekrény zárható
Textĺ|bőr szék 2db
Görgős konténer 3 fiókka'
Iróasztal szürke,80*140 2db
iróaszta| 80* 120, szürke
I rattartó szekrény 8tL* tĹz+ 404
Tárgya|óasztaI B fős
Vezetői szék HAL Dosmon

Fotel bézs szövette| 2db
Pad|ószőnyeg 21m2
hangszermikrofon Shure SM5TLCE
Mikrofon Audio-Technika AT 2020
Hangszigete|ő fiiggöny 2db
Ioari sínkarnis
Konyhai robotgép
Konyhaszekrény fehér
Mikró tartó (konyha)

Guru|ós táro|ó
Tároló guru|ós

Mikro HlFl MC-1000
Kukta I L.
.3D 

Power Wave ha|ogén sütő

KGY.Homok 7.áýáró
Cscsó aszta| SARD| Home

Számítógép Asus277-A
Apple lpad Air
Be|éptető rendszer
Gree Home klima
Csocsó asztaI

Lenovo Flex2

Nagy Machĺnátor
Mobĺ|teIefon K-B.

Recepciós puIt

L alakú vezető iróasztaI

Lenovo Flex2

Mobiltelefon K.B.

lqtató SQL

SaIgó po|c rendszer

Cart Yorktown (szintetĺzátor)

Rakáso|ható szék 1
Rakáso|ható szék 2.

Rakáso|ható szék 3.

Rakásolható szék 4.

Rakáso|ható szék 5.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2.000

10,000

1,000

2,OOO

3,000
1,000

1,000

3,000
10,000

2,000

2,000

1,000

2,000

3,000
6,000

1,000

1,000

f,000
1.,000

3,000
2,000
2,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Ł000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

163 011,00

147 066,00

1 041 947,00

139 989,00

137 900,00

220 000,00

82970,00
18s 420,00

65 000,00

83 312,00

59 690,00

64 464,00

54 999,00
76750,00

289 500,00

268 923,00

LL7 6f4,00
65 500,00

50 868,00

79 438,00

106 194,00
488 334,00

8f 9f2,00
50 032,00

121 806,00
83 618,00

97 500,00

65 000,00
L37 f24,00
60 865,00

32 999,00
4f 990,00
19 990,00
20 990,00
17 990,00
13 799,00

21 990,00
19 990,00

2 023 6L8,00

129 990,00

L57 417,00

142 880,00

566 407,00

208 830,00

146 990,00

184 780,00

466725,00
134 900,00

474 537,00

L74 485,00

173 880,00

110 000,00

323 850,00

2t4290,00
279 fOO,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

28 298,00

235M,OO
I59774,00
21243,OO

20 653,00

33 036,00

82 970,00

185 420,00

65 m0,00
83 312,00

59 690,00

64464,00
54 999,00

76750,OO

289 500,00

268 920,00

It7 624,00

65 500,00

50 868,00

79 438,00

106 194,00

488 334,00

8f 9f2,00
50 032,00

121 806,00

83 618,00

97 500,00

65 000,00
737 224,00
60 86s,00

32 999,00
42 990,00
19 990,00
20 990,00

17 990,00

13799,OO

21 990,00

19 990,00

2f t74,OO

9 549,00

19 406,00

12 133,00

8 325,00

2 819,00

1 810,00

6 834,00

4f64,00
4 250,00

3770,O0

1 38ą00
4763,OO

742,00

1 929,00

7276,00
1663,00

16 818,00

16 81ą00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

134 713,00

tf3sff,oo
882 173,00

118 746,00

LL7 247,OO

186 9tr 00
0,00
o,m
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007444,00
L204/.7,00

138 011,00

I30747,OO

558 082,00

206 011,00

145 180,00

t77 946,00

462 46'-,0Đ

130 650,00

470767,O0

173 099,00

t691!7,00
109 258,00

32Ĺ921,00

2L30I4,O0
277 537,OO

ą00
o,00

000
0,00

0,o0



Rakáso|ható szék 6.

Rakáso|ható szék 7.

Rakáso|ható.szék 8.
Rakásolható szék 9.

Rakáso|ható szék 10'
Rakáso|ható szék ]-1.

Rakáso|ható szék 12.
Rakáso|ható 5zék 13.

Rakáso|ható szék 14.

Rakáso|ható szék 15.

Rakáso|ható szék 16.

Rakáso|ható szék 17.

Rakáso|ható szék 18.

Rakásolható szék 19

Rakáso|ható szék 20.
Rakásolható szék 21.

Rakáso|ható szék2f.
Rakáso|ható szék 23.
Rakáso|ható székf4'
Rakáso|ható 5zék25.
Rakáso|ható székf6.
Rakáso|ható szék 27 .

Rakáso|ható szék 28.

Rakáso|ható szék 29.

Rakáso|ható szék 30.

Rakáso|ható szék 31.

Rakáso|ható szék 32.
Rakáso|ható szék 33.
Rakáso|ható szék 34.

Rakáso|ható szék 35.

Rakáso|ható szék 36

Rakáso|ható szék 37.

Rakáso|ható szék 38.

Rakáso|ható szék 39.

Rakáso|ható szék 40'
Rakáso|ható szék 41..

Rakásolható szék42.
RakásoIható szék 43.

Rakáso|ható szék44,
Rakáso|ható szék 45.

Rakásolható szék 46'
Rakásolható szék 47 .

Rakáso|ható szék 48.

RakásoIható szék 49.

Rakásolható szék 50'
Rakáso|ható szék 51.

Rakáso|ható szék 52.

Rakáso|ható szék 53.

Rakásolható szék 54.

Rakáso|ható szék 55.
Dl|ĺjcn|hltÁ clé|ł tÁ

Rakáso|ható szék 57.

Rakáso|ható szék 58.

Rakásolható szék 59.

Rakáso|ható szék 60.

Rakáso|ható szék 61.

Rakásolható szék6f.
Rakásolható szék 63.

Rakáso|ható szék64.
Rakáso|ható szék 65.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,O00

1,O00

1,000

1,000

1,000

1,0o0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1.000

1,000

1,000
ĺ.'000
1,000

1,O00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,O00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
ĺ nno

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 81ą00
16 818,00

L6 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818.00

16 818,00
16 818,00

16 818,00
16 818,00
16 818,00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00
16 818,00
16 818,00

16 818,00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818.00

16 818,00
16 n18 í|()

16 81&oo
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

15 818,00

16 818,00

16 818,00

16 81ą00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00
16 818,00

16 818 00

16 818,00

16 818,00

16 818,00
16 818,00
16 818,00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 81&00
16 81ą00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

16 81ą00
16 818,00

16 818,00

16 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00
ą00
0,00



Rakásolható szék 66.
Rakáso|ható szék67.
Rakáso|ható szék 68'
Rakásolható szék 69.
Rakáso|ható szék7o
Rakáso|ható szék 71.
Rakásolható ĺzék72.
RakásoIható szék 73.

RakásoIható szék74.
RakásoIható szék 75.

RakásoIható szék76
Rakásolható szék77
Rakásolható szék 78.

Rakáso|ható szék 79.

RakásoIható szék 80.

RakásoIható szék 81.
RakásoIható szék 82'
Rakásolható szék 83.

Rakásoĺható szék 84.

RakásoIható szék 85'
RakásoIható szék 86.

RakásoIható szék 87.

RakásoIható szék 88.

Rakásolható szék 89.

Rakásolható szék 90.

RakásoIható szék 91.

RakásoIható szék 92.
Rakáso|ható szék 93'
Rakásolható szék 94-

RakásoIható szék 95.

RakásoIható szék 96'

Rakáso|ható szék 97.

RakásoIható szék 98.

RakásoIható szék 99.

RakásoIható szék 100

RakásoIható szék 101

Rakásolható szék 102.

RakásoIható szék 103.

RakásoIható szék 104.

RakásoIható szék 105.

RakásoIható szék 106.

Rakáso|ható székto7.
RakásoIható szék 108

Rakáso|ható szék 109.

Rakásolható szék 110.

Rakáso|ható szék 111.

Rakáso|ható széklLf.
Rakásolható szék 113.

Rakáso|ható szék 114.

RakásoIható szék 115.

RakásoIható szék 115.

Rakáso|ható széktI7.
RakásoIható szék 118.

RakásoIható szék 119

Rakásolható szék72o.
Rakáso|ható szék727.
Rakásolható székL22.
Rakáso|ható szék!23.
Rakáso|ható szék724.
Rakásolható székt25.
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16 818,00
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Szekrény po|cos 22.

Szekrény po|cos zárt 23.

Szekrény po|cos zárt 24.

Szekrény po|cos zárt 25.

Szekrény po|cos zárt 26.

Szekrény polcos záĺt 27.

S::krény poIcos zárt 28.

Szekrény polcos zárt 29.

Szekrény a|u| ajtós fe|ül po|cos 25.

Szkrény a|u| ajtós fe|ü| po|cos 26.

Szekrény a|ul ajtós fe|ü| po|cos 27.

Szekrény a|u| ajtós fe|Ü| po|cos 28.

Szekrény a|uI ajtós fe|ü| po|cos 29.

Szekrény a|uI ajtós fe|ü| po|cos 30.

'Szekrény alu| ajtós feĺti| po|cos 31.

Szekrény a|uĺ ajtós fe|ti| po|cos 32.

Szekrény a|u| ajtós fe|ü| po|cos 33-

Szekrény aluI ajtós feĺü| polcos 34.

Szekrény a|u| ajtós fe|ü| polcos 35.

Szekrény alu| ajtós fe|ü| po|cos 36.

Szekrény a|u| ajtós fe|ü| po|cos 37.

Szekrény alu| ajtós fe|ü| po|cos 38.

Nyitott polc 8.

Nyitott polc 9.

Nyĺtott po|c 10.

Iróaszta| 80*160 19.

iróaszta| 80*160 20.

Iróaszta| 80*160 21.

lróaszta| 80*160f2.
lróasztal 80*160 23.

lrésztal 80*160 24.

Iróasztal 80*160 25.

|róaszta| 80ł160 26.

|róaszta| 80*t6o27.
lróasztal 80*160 28'

Iróaszta| 80+140 15.

lróasztal 80*140 16.

|róaszta| 80*L4o 17.

lróaszta| 80+140 18.

Szekrény polcos zárt 30.
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1,000
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1,000
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

l-,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

r.,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
í nnn

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

59 508,00

59 508,00

56 209,00

56 209,00

56 209,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00

53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

53 610,00

65 976,00

65 976,00

65 976,00

65 977,00

65 977,OO

65 977 ,OO

65 977 ,OO

65 977 ,OO

65977,00

65977,OO

65 977,OO

65977,OO

65 977,00
65977,OO

70 168,00
70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 169,00

70 169,00

70 169,00

59 508,00

59 508,00

59 509,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00

56 210.00

56 210,00
tÁ ?1n fft

56 209,00

56 2@,00

56 209.00

56 209,00

53 609,00

53 6(x),00

53 609,00

53 610,00

65977,O0

59 508,00

59 508,00

56 209,00

56 209,00

56 209,00

56 210,00

s6 210,00

s6 210 00
53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

53 610,00

65 976,00

65 976,00

65 976,00

65 977,O0

65 977,O0

65 977,O0

6s 977,OO

6s 977,OO

65 977,OO

65 977,OO

65 977,OO

65977,OO

65 977,OO

65 977,OO

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00

70 168,00
70 168,00
70 168,00

70 168,00

70168,00
70 168,00

70 169,00

70 169,00

70 169,00

59 508,00

59 508,00

59 509,00

56 21ą00
56 210,00

56 210,00

56 210,00

56 210,00
qÁ 

'í n nÍr

56 209,00

56 209,00

56 209,00

56 209,00

53 609,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

65 977,OO

0,00

ą0o
0,00

ąoo
0,00
0,oo

ą0o
ą0o
0,00

0,oo

000
0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00
0,00

ą00
nnn

ą00
0,00

ą00
0,00

ą00
0,@
0,00

0,00

0,00



Szekrény po|cos zárt 31.
Szekrény a|uI ajtós felül po|cos 39.

Szekrény a|ul ajtós fe|ü| po|cos 40.
Nyitott polc 11.

NYĺtott po|c 12.

Nyitoťt polc 13.

Iróaszta| 80*14o 19.

Iróaszta| 80+140 20.
lróaszta| 80*140 21.
lróaszta| 80*I4off.
Szekrény po|cos zárt 180.as 13.

Szekrény po|cos zárt 180-as 14.

Szekrény po|cos zárt 180.as 15.

Szekrény a|u| ajtós fe|ü| po|cos 41.

Iróaszta| 80+740f3.
lróaszta| 80ł'].4o f4.
Iróaszta| 80+140 25.
Konténer 7.

Konténer 8.

Whir|pool WM 1550W Hűtő
Notebook Hp635 1,.

Notebook HP635 2.

Notebook HP 635 3-

Notebook HP 635 4.

EIectroIux EsF 63020 mosogatógép

EIectroIux ERF2400FoW hűtő
Szekrény p.lĺcos zárt 1.!'.

Szekrény p|ocos zárt 1'2.

Office 2010/1
ofÍice 201:o/f

oŕfice 2010/3
Office 2O]O/4

Office 2010/5
oŕfice 2010/6
Desktop számítógép 1.

Desktop számítógép 2.

Desktop számítógép 3.

Desktop számítógép 4.

Desktop számitógép 5.

Desktop számítógép 6.

Desktop számítógép 7.

Desktop számítógép 8.

Desktop számítógép 9.

Desktop számítógép 10.

Desktop számítógép 11.

Desktop számítógép 12'

Desktop számítógép 13

Desktop számítógép 14.

Desktop számítógép 15.

Desktop számítógép 16.

Desktop számítógép!7.
Desktop számítógép 18.

Desktop számítógép 19.

Desktop számítógép 20.

Desktop számítóEép 2L.

Desktop számítógép2f.
Desktop számítógép 23.

Desktop számítógép 24.

Desktop számítógép 25.

Desktop számítógépf6.
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

l-,000

1,000

1.000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

r.,000

r,,000

1,OO0

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1.,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1.000

1,000

65 977,00

70 168,00

70 168,00

59 508,00

59 s08,00

59 509,00

53 609,00

s3 609,00

53 6{r9,UU

s3 610,00

65 977 ,O0

65977,OO

65 976,00

70 168,00

53 609,00

s3 609,00

53 610,00

s8 629,00

s8 629,00

65 990,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00
74 900,00
63 990,00

65 977,00

65977,O0

L70947,O0

170947,OO

170947,OO

I70 941 ,OO

r70 947,O0

170 946,00

207 96f,OO

207 963,00

fo1 96f,00
zo7 963,00

207 962,00

207 963,00

f07 962,00

207 963,00

f07 962,00

207 963,00

207 962,00

207 963,00

fo7 962,00

207 963,00

f07 962,00

207 963,00

fol 96f,00
207 963,00

fol 962,00

f07 963,00

207 96f,00
207 963,00

207 96f,00
fol 963,00

fol 96f,00
207 963,00

65 977,OO

70 168,00

70 168,00

59 508,00

59 508,00

59 509,00

53 609,00

s3 609,00

5J b{r!,,w

53 610,00

65 977,OO

65 977,00

65 976,00

70 168,00

53 609,00

53 609,00

53 610,00

58 629,00

58 629,00

65 990,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00

88 392,00
74900,OO

63 990,00

65 977,OO

65 977,OO

I7o947,Ń
L70947,OO

L70 947,OO

L70947,O0
r70 941,OO

r70946,00
fo7 96f,o0
207 963,00

f07 962,00

fo7 963,00

207 962,00

207 963,00

fo7 962,00

207 963,00

f07 962,00

fol 963,00

207 962,00

207 963,00

fo7 96f,o0
f07 963,00

f07 962,00

207 963,00

f07 962,00

207 963,00

207 962,00

207 963,00

207 96f,00
207 963,00

207 962,00

fo7 963,00

207 962,00

f07 963,00
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Desktop számítógép 27.

Desktop számítógép 28.

Desktop számítógép 29.

Desktop számítógép 30.

Desktop számítógép 31.

Desktop számítógép 32.

Desktop számítógép 33.

Desktop számítógép3ł.
Dęsktop számítógép 35'
Desktop számítógép 36'
Desktop számítógép 37.

Desktop számítógép 38.

Desktop számítógép 39.

Desktop számítógép 40.

Mail server
ldea lnteractive Cart 80"

BenQ projektor XGA DLP3

BenQ MW519 projektorWXGA

Horánszky 13.épĺiIet
Kombiná|ható színpadelemek 1'

Kombiná|ható színpade|emek 2.

Kombinálható színpade|emek 3-

Kombiná|ható színoadeIemek 4.

Kombiná|ható színpadeIemk 5.

Kombiná|ható színpade|emek 6.

Kombinálható színpadeIemek 7.

Kombiná|ható színpad -.Iemek 8.

Kombiná|ható színpadeIemek 9.

Kombiná|ható színpade|emek 10

Kombiná|ható színpadeIemek 11'

Kombinálható színpadeIemek 12

E|őadói pu|t 1

E|őadóĺ pu|t 2

I4o Íőre, akasztós Ruhatár

Recepciós pu|t (160cm)

Napernyő 1'

Napernyő 2.

Pult konyhai
Kerti butor szett (rattan) 1.

Kerti butor szett (rattan) 2.

Kerti butor szett (rattan)3.

Konferencia tárgya|ó asztaI

Egyedi LCD pad|óá||vány 1.

Egyedi LCD pad|óá||vány 2'

H13.riasztó és kamera rendszer

H13.Gipszkarton, festés

H13. Felújítás

Spartan Brest Csocso

H13 visszapótlás

LG DH4530 Házimozi szett

Híitő ??

Dell lnspire 3521 Notebook

Samsung Galary telefon

BenQ Projektor

Crown erősítő

H13 visszapót|ás

H13 FőeIosztó átaIakitása

H13 Főe|oszó aljzat

Nikon D3100

H13 műfű

1.000 f07 962,00

1,000 207 963,00

1,000 207 96f,OO

1,000 207 963,00

1,000 207 962,00

1,000 207 963,00

1,000 207 96f,OO

1,000 207 963,00

1,000 f07 962,00

1,000 207 963.00

1,000 fo1 96f,00
1,000 f07 963,00

1,000 fo1 96f,00
1,000 207 963,00

1,000 1 689 100,00

1,000 972 820,00

1,000 533 400,00

1,000 184 1s0,00
1,000 79L 546 302,OO

1,000 103 493,00

r.,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 L03 493,00

1,000 103 493,00

1,000 103 493,00

1,000 408 280,00

1,000 408 280,00

1,000 317 723,00

1,000 460 550,00

1.000 192 109,00

1,000 L92 709,00

1,000 388 099,00

1,000 141 656,00

1,000 141 656,00

1,000 141 656,00

1,000 232.859.00

r.,000 111000,00

1,000 111 000,00

1.,000 rzfs 12'5,oo

1,000 500 380,00

1,000 440 000,00

1,000 64 600,00

1,000 95 303,00

1,000 54 999,00
1 nnn n1 2no oo

1,000 97 352,00

1,000 59 999,00

1,000 r2t920,o0
1,000 101 600,00

1,000 1 492 331,00

1,000 49 7fL,00
1,000 48 L77,OO

1,000 LL4 490,00

1,000 166 780,00

f07 962,00

207 963,00

207 962,00

207 963,00

207 962,40

207 963,00

207 96f,OO

207 963,00

207 962,00

207 963,00

f07 962,00

207 963,00

f07 96f,o0
207 963,00

rf74714,00
7087f4,O0
388 594,00

134 158,00

34 90s 892,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

33 087,00

130 532,00

130 532,00

101 580,00

Ĺ47 243,oo

192 1@,00

192 109,00

tf{078,o0
141 656,00

141 656,00

141 656,00

74M7,OO
32 233,00

32 233,00

50 04ą00
fo3M,00
17 696,00

64 600,00

30il,00
54999,00
81 200,00

97 352,00

59999,00
121 920,00

101 600,00

48 650,00

1 52Ą00
1 461,00

24 465,00

4742,OO

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

414 386,00

264 096,00

144 806,00

49 992,00

756 640 410,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00

70 406,00
70 406,00

70 406,00

277 748,OO

277 748,00

2!6 743,00

313 307,00

0,00

0,00

264.0f1,OO

0,00

0,00

0,00

158 412,00

78767,OO

78767,O0
1 175 085,00

480 036,00

4f2304,00
0,00

92239,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tM368t,OO
48197,O0

46776,OO

90 025,00

162 038,00



Kor|át akadá|ymentesítés H13

Infra kamera
Samsung televizió H13-

Yamaha pianinó
iróasztal Miami 20db
irodai asztal 15db
Lenovo G50-30 szgép
Himzett magyar zász|ó 3db
Himzett E|J zász|ó 3c|h

Arany szobai zász|ótartó 3db
Now komplett asztal 9

Keverőpult
Indukciós hurkos erősítő H13

iPhone 6

JooLA 2000 5 aszta| kék
Egyedi digitá|is nyomású zász|ó

Hansugárzó+á|ĺvány

Notebook Dell lnspiron
Homok u.7. sportudvar
Homok u.7.fe|újítás

Homok u.7.gumiborĺtás
Homok u.7.gumiboritás
Telek Homok u.7.

Dankó u.18.Sportudvar
Dankó utca vĺszapót|ás
Dankó u.Sportudvar kerités magasítás
Dankó u.Sportudvar gumiboritás

Dankó 18Sportudvar gumiboritás

Dankó u. 1'6kerités magasítás

Te|ek Dankó u.7.

Fűnyíró MAK|TA MTD 51Bc
sörpad garnitura
takarĺtógép
Vizforra|ó
Mosogatógép
botmixer
szendvĺcssütő
Samsung Galaxy i9301 9db

Samsung Galary tab T535

Á||ó fogas
Irodaszék 2db
FaIióra

APPLE iPAD alR
Samsung Galaxy Note 4 N910

AppIe ĺPhone5S
Samsung BD-H5500

Samsung MM-E320
Audio-Technĺca ATW
A1.es vizá||ó keret

sTELL sHo univená|is dönth

Steamglide Pro
Hordozható rádió phi|ĺps

Konferenciaszék zö|d-arany

BETA58A dinamikus mĺkrofon szett

EIectroĺux EM5
Electrolux EMS 21400

TV
Notebook Dell lnspiron
VW Jetta MlXfTt
Szénsavas vizadago|ó (28)

1,000 22f f50,00
1,000 100 902,00

1,000 153 861,00

1,000 149 000,00

20,000 474 980,00

1s,000 356 23s,00

2,000 199 798,00

3,000 95 250,00

1,0nn g\ 7\íl,(lí)

3,000 219 870,00

9,000 246 060,00

1,000 63 190,00

1,000 116 840,00

1,000 285 000,00

1,000 L32 000,00

1,000 L76 478,00

1,000 396 961,00

1,000 154 901,00

1,000 6Ĺ 4ff 437 
'0o1,000 1 199 998,00

1,000 1 450 146,00

1,000 1 450 146,00

1,000 22 400 000,00

1,000 48 794 026,00

1,000 1 799 996,00

1,000 556 285,00

1.000 2700 379,00

1.000 2100379,00
1,000 520 954,00

1,000 r27 263 000,oo

1,000 44 450,OO

10,000 219 900,00

1,000 58 860,00

1,000 6 380,00

1,000 91 460,00

1,000 t4 f30,00
1.000 9 240,00

9,000 509 580,00

1,000 87 390,00

1,000 6 299,00

2.000 30 000,00

1,000 1 7s0,00

1,000 178 3f0,00
1,000 193 980,00

3,000 452250,00

1,000 19 450,00

1,000 19 450,00

1,000 88 900,00

1,000 38 2s2,00

1,000 11 999,00

1,000 5 999,00

1,000 17 999,00

10,000 118 750,00

6,000 330000,00

1,000 21 900,00

1,000 21 900.00

1,000 79 990,00

1,000 131 625,00

1,000 4 190 000,00

1,000 134 500,00

5 406,00

17 515,00

23 349,00

ff 492,00

474 980,00

356 235,00

199 798,00

95 250,00
t.l\ 7\ĺl,(Hl

2L9 870,OO

246 060,00

63 190,00

14 938,00

9 056,00

1 573,00

1 682.00

2207,OO

424,OO

1. 965 517,00

36 950,00

42747,OO

42747,OO

0,00

1 561 408,00

55 426,00

16 821,00

80 639,00
79 011,00
14 584,00

0,00

44 450,00

219 900,00

58 860,00

6 380,00

91 460,00
14230,00

9240,00
509 580,00

87 390,00

6 299,00

30 000,00

r.750,00

2 549,00

f 773,00

22299,00

19 450,00

19 450,00

88 900,00

38 252,00

11 999,00

5 999,00

17 999,00

118 750,00

330 000,00

21 90ą00
21 900,00

79 990,00

25f4,00
r74793,00
r34500,00

2Ĺ6&4/.'oo
83 387,00

130 512,00

126 508,00

0,00
o,00
0,00
0,oo
ĺl,ĺx,
0,00
0,00
0,00

101 902,00

f75944,OO
r30 427,00

174796,O0

394754,00
Ĺ54 477 

'oo
59 456 920,00

1 163 048,00

1 407 399,00

1 407 399,00

ff 400000,00
47 232 618.00

774r'.570,OO

539 464,00

z6\9 740,OO

2 62L 368,00

506 370,00

L27 263 000,OO

0,o0
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o,00
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Toshiba Sat C855-22M notebook 351
Toshiba Sat C855-22M notebook 352
Asus CM6730HU005S notebook 355
fuus notebook 358
Asus 19., monĺtor 368
Samsung 24" monitor 371
K66 konfszék zci|d/arany 100db (377)

Chanel| CH2 vitrĺnes szekrény 379
Chaneĺ| R6a po|c (380)

Chanell CH4a a|só szekrény 4db 381
Chaneĺl cH8 komód (382)

Chanell CH10 szg asztal (383)

GoIiath szék barna 12db (384)

Vénusz M1 dohányzó aszta| (385)

Hangtechn.berendezés (386)

Yes szappanadasoló 6db(387)
2 vödrös kocsĺ (388)

Yes hajtohatott adago|ó Mini sdb (389)

porszívó 10L-es amatek mot.(390}
YES Toa|ettpair adago|ó MlNl 6db(39]')
ÉtkezőasztaI TUcsoN 80*14 (392)

Étkezőszék barna 8db(393)
Rico 2 asztal 3 db (395)

UcT-433 dohányzóaszta| (396)

Papĺrkosár 10db (397}

Papirkosár 5 (398)

Fedeles szemetes (399)

Ruhaá||vány 4db (400)

Táro|ó elem 2db (401)

Expedit poĺcrendszer (402

Projektor CP-X4015W (403)

Mobĺ| vászon 152*203 (404)

Led Tv TX-147ET60 (405)

Rádiós mĺkrofon zdb (406)

Keverő és végerősítő (407)

Polifoam matrac 15db (408)

Tükör (a09)

Expedit polcos elem 5db 410
M i krofon AKG-CGN321 fdb.(417 )

Sajtómikrofon á||vány (418)

Proscreen vetĺtő vászon (419)

Panda 2ii|éseskanapé, antik (421)

Panda fotel antĺk, 6db (422)

Modus étkező asztaĺ90*180 (424)

Samsung E1200 telefon 3db(426)

Alcatel OT-4033D C3 okostelefon (4f71

zá|| ítókocsi összecsu kh.(428)

Mobiltelefon 8db (431

Mobiltelefon (433)

Ga|éria fe|újítás (434}

śł ők<zÁ||1tő |.n.<i íáąql

Plakátkeret 20mmm 4db (436)

Króm tartó csavarttalpas 20db (439l

Fujitsu Lifebook A5l2notebook (441)

E|ectroux ESF 63012W mosogatógép (446)

SagemD142 Duo vez.né|k.telefon (448)

Gigaset A120 black an.telefon (452)

Páramentesítő TTl(100 (457)

Páramentesitő TTK100s (458)

AVs Basic G1620 szgép
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33 020,00

20 574,00

48 400,00

83 500,00

90 000,00

29 990,00

7 960,00

1 18ą00
1.990,00

39 960,00

15 980,00

17 990.00

55 71s,00
60 960,00

53 842,00

40 733,00

44480,W
17 600,00

6 990,00

39 950,00

134 620,00

63 500,00

31 361,00

46 058,00

157 54f,00

L9 472,00

Lr997,ffi
34 999,00

L497r,00
280 000,00

40 000,00

327314,00

33 020,00

38 430,00

34ffo,ao
63 86ą00
67 800,00

6 999,00

4 999,00

18 342,00

18342,00

26346.2,00

131 431,00

131 431,00

125 014,00

743274,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00
0,00

0,00

0,00

0,00

f05 6f6,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

f46 545,40

0,00
238 258,00

I80 247,00

196 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 439,00

0,00

0,00

86 387,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 9t6 42f,00
0,00

0,00

0,00

tĹo t24,00

0,00

ą00
0,00

83 358,00

83 358,00

0,00



Makita fúró
Saeco Kávégép
Kézműves pavilon 4db
Recepcĺós pult,egyedi,Arcus,nairobĺ

ARCU5konténer közp.záras
Asztal 74*119*1,8
Bosch magasnyomású mosó
Pad|ó venti|átor 2 db
Mosogató
Szőnyeg 160+230
Cseppvizszivattyú
Monitor 27"
Iroda fe|újítás M15
Páncé|

Sony PMW-200 HD kamkorder (301)

Mikrofon EW 112-P-G3 (302)

Sennheiser EW-100 Eng G3 (303)

EIektrovoĺce RE-508 mikrofon (304)

Western Digital WD Elements (305)

Sony Camcorder HDR-PJ780 (306)

Led Light cN-].200 |ámpa (307)

LED lámpa Tecpro Fe||oni(308)

Mini on-board LED light head (309)

Mini on-board LED light head 2.(310)

Hoya HD cPL776 fényképezőgép|encse (314

Sony M DR-7506/lstereo haedphone (3 16)

Sony BP-U30 LĹion Akku 1.(3ĺ.7)

Sony BP-U30 Li-ion akku 2.(317)

Bei||en BL-F970A LĹion akku 1.(318)

Beĺ||en BL-F970A Li.ion akku 2.(318)

Beĺ|len BL-F970A Li.ion akku 4.(318)

D|V cH-NP-F970 akkutö|tő 1.(319)

D|V cH-NP-t970 akku tiiltő 2.(319)

Beillen BL-BP160akku 1.(320)

Beillen BL-BP160akku 2.(320)

Beĺ||en BLB1703BP2-E V-Lock ch.AC ad321

BaIogh BW kamera vál|támasz(322)

KATA KAT PL-R-61 fotós táska(323)

Rode VIDEOMIC PRO proff.videomikrofo(324

SONY ECM-VG1 Electret cond.Microphone325
D|V mikrofon kábe| 5m(326)

Sacht|er 1012 kameraá||vány (327)

WoNDLAN W-H-GRlP kézi kam.áĺlvány 328

SACHTLER 1002Sys.ACE M kamá|lvány329

Sony SBS32G1A Pro M.SXS Card 330

HDD ktjlső Wester D.Mybook Ess'331

Sony NP-FV3O,FV50 akkum.343

Zoom HL V2 Set (344)

M-Audio Studiophile AV3Ohangfal 345

LG fTEBZZPY_BC monitor 346

Toshiba Sat C855-22M notebook 349

Toshiba Sat C855-22M notebook 350

Toshiba Sat C855-22M notebook 353

Dell lnspiron 17R SE notebook 354

Asus notebook 357

Asus CM6830 notebook 359

Asus 19" monitor 369

5amsung 24"monitor372
Epson L550 sz.nyomtató 374

Vágógép 375
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36 346,00

85 213,00

28 L42,00
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2t 381,OO
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86 835,00

946f9,O0
94 629,00
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90 010,00
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f6 962,00

53 M2,O0
72338,00

f03 377,00

0,00

0,00

396 112,00

113 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,o0

0,00

681 655,00

154 543,00

1 741 980,00

L40 842,00
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0,00

320 209,00
r37 f63,O0

324 r37,00

107 053,00

L07 054,00
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0,00
99 907,00
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0,00
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8f 753,00
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0,00
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131 431,00

131 431,00

170 136,00

12s 013,00

r43 273,00

0,00

ą00
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Sony CMT-S 2O/L82 Hfi torony 411
Zanussi 7800 porszivó (412)

orion oM-020 mikrohul|.sűtő (4].3)

So|ac CH 6350 presszó kávéÍőző 4I4
Sencor SWK 1502 vizforra|ó 415
Sagem D142 vezeték né|k.te|efon 416
CANYON CNL-CHP04 Headphones 2db(425)

Pedá|os szemetes fém (429)

Posta|áda (430)

Samsung P3100 Galaxy Tab @azl
Samsung P3lOOGalaxy Tab (aa3)

Samsung 18262 Galaxy Core tel(444)
Samsung Led Tv (449)

PhiIips D2051B an.vezné|k.teIefon (454)

Nikon AF-S objektĺv
Finepĺx 54700 fgép
mobiltelefon
Apple iPhone 5 16GB
Samsung G350 Galaxy 2db
Samsung Universal akku
Kruos Dolce Gusto Piccolo
Candy mosó-szárítógép (58)

Sharp szaIagos számo|ógép (132)

30 rekeszes szendvĺcstáro|ó (283)

30 rekeszes szendvicstáro|ó (284)

Tony kaŕás forgószék 1.(312)

Tony karfás forgószék 2.(312)

Tony karfás forgószék 3.(31.2)

Tony karfás forgószék 4'(312)

Tony Karfás forgószék 5.(3].2}

Tony karfás forgószék 6. (312)

Tony karfás forgószék 7.(312}

Tony karfás forgószék 8.(312)

Tony karfás forgószék 9.(312)

Tony karfás forgószék 10.(312)

Tony karfás forgószék 1r'.(312)

Tona karfás forgószék tz(372,t

Tony karfás forgószék 13.(312)

Tony karfás forgószék L4.(3L2

Tony karfás forgószék 15.(312)

She|| rakáso|ható |emeze|t szék 1.(313)

Shel| rakáso|ható |emezelt szék 2. (313}

SheIl rakásoIható |emeze|t szék 3.(313)

5he|| rakásolható |emeze|t szék 4.(313)

She|| rakásolható |emeze|t szék 5.(313)

ShelI rakásoIható |emeze|t szék 6.(313)

ShelI rakásoIható |emeze|t szék 7.(313)

She|| rakásoIható |emeze|t szék 8.(313)

Shel| ĺakáso|ható |emezeĺt szék 9'(313)

She|l rakásoIható |emeze|t szék 10.(313)

ShelI rakásoIható lemeze|t szék 11.(313)

5helI rakásoIható |emeze|t szék 12'(313}

Shell rakásoIható ĺemezelt szék 13.(313}

ShelI rakásoIható |emeze|t szék 14.(313)

SheIl rakásoIható lemeze|t szék 15.(313)

She|| rakásoIható |emezeĺt szék 16.(313)

She|| rakáso|ható szék 17.(313)

Sheĺ| rakáso|ható szék 18. (313}

I roda fe|újításJózsef krt59-61.(315)

Kábelvezető 332
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Aszta|i |ámpa 1. (333)

Aszta|i |ámpa 2. (333)

AsztaIi |ámpa 3.(333)
AsztaIi |ámpa 4.(333)
Aszta|i lámpa 5.

AsztaIi |ámpa 6.(333)
Aszta|ĺ |ámpa 7.(333)
Asztali |ámpa 8. (333)

Aszta|t |ámpa 9. (333l

Asztali |ámpa 10.(333}

AsztaIi |ámpa 11.(333)
Aszta|i |ámpa 12. (333)

AsztaIi lámpa 13.(333)
AsztaIi |ámpa 14.(333)
Aszta|ĺ lámpa 15.(333)
AsztaIi |ámpa 16.(333)
Parafa edénya|átét 7db (334)

papĺr kosár 1..(335)

papir kosár 2. (335)
papir kosár 3. (335}

papir kosár 4.(335)
papir kosár 5.(335)
papir kosár 6. (335)
papir kosár 7.(335)
papir kosár 8. (335)

papir kosár 9.(335)
Magazintartó 1.(336)
Magazin tartó 2. (336)

BESTA szekrény (337)

Expedit polc 1 (338)

Expedit polc 2. (338)

Expedit polc 3.(338)
Expedit polc 4. (338)

Expedit polc 5.(338)
Expedit polc 6. (338)

Expedit polc 7. (338)

Expedit polc 8. (338)

Expedit polc 9. (338)

Expedĺt po|c 10. (338)

Expedit polc 1l-. (338)
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L,000

1,m0
1,000

1,000

1,000

1,ofi)

1,000

1,000

6 010,00

6 m0,00
6 000,00

6 000,00

6 m0,00
6 m0,00
6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 381,00

1 199,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200.00

1 200,00

1 200,00

2 r 56,00

2 156,00

36 249,00

26 986,00

26 986.00

26 986,00

26 986,00
26 986,00

f6987,OO

26987,00

26987,ffi
26987,00

26 987.00

26 987,00

6 010,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 mo,00
6 000,00

6 0ü),0o
5 00ą00
6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 38L,00

1 199,00

1 200,00

L 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00
1 200,00

120ą00
1 200,00

2 1s6,00

2 156,00
36 249,OO

26 986,00

26 986,00
26 98ą00
26 98ą00
26 986,00
f6 987,OO

f6 987,O0

26 987,00
f6 987,00

26 987,OO

f6 987,OO

0,00

ą00
0,00

0,00

0,00

ą00
0,00

0,00

ą00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00
0,00

0,00



Melltorp asztal (339)
Asztal 1(340)
Asztal 2. (340)

Asztal 3. (340)

Asztal 4. (340)

Asztal 5. (340)

Asztal 6. (340)

Asztal 7. (340)

Aszta| 8. (3ł0}
Asztal 9. (340)

Asztal 10 (340)

Asztal 11. (340)

Asztal 12.(340)
Asztal 13.(340)
Asztal 14. (340)

Asztal 15. (340)

Asztal 16.(340)
Asztal 17. (340)

Asztal 18. (340)

Asztal 19. (340)

Asztal 20. (340)

Asztal 21. (340

Mobil (342)

Toshiba Sat C855 notebook 348
Asus notebook 360
Genius hangfal fekete 8db 366
Tosgiba wire|ess egér 7db(367}
Samsung 24" monitor 373
Kanapé 376
Dig.butorszéf (378)

Te|efon készü|ék (a20)

Hangszóró 2.1 30W Logĺtech (437)

Webkamera beéo.mikrofonna| (438)

Kávéfőző Íehér (4a7)

Caterpiller 825 telefon (451)

Lenovo MT8125 lcb and.tablet (453)

Dell Inspire3S2L notebook (455)

EgyediIeg konf.szgép (459)

Számtechn.alkatrészek (460)

Mobil tel Samsung GT-S7562

Kanapé
Telefon
ocM-2012N orion kávéfőző (311)

Zászlómúzeum fe|újítása(456)

LenovoNotebook
Zász|ómuzeum felújítás
Asus CM6730HU0055 notebook 356

Asus VW 199Dr19" Led m.361

Asus 19'' monĺtor 370

Papirkosár 10db (397)

Papĺrkosár 5 (398)

Impala oF-022f Íorgószék,króm 6db(a23)

AIcateĺ 6010 teIe|efon (450)

HP H6R17EA Notebook B.A.

Szarvasi SZV 612/3 Barna
Sencor SWK 1500
Electrolux EMS 21400 S

Zanussi ZRA 17800WA

Scirpad garnitura 10db

1,000 11 346,00 11 346,00
1,000 f17f8,00 z17f8,oo
1,000 2rt28,00 fl7f8,og
1,000 fI728,00 f1728,00
1,000 fL7f8,00 2L728,OO
1,000 21728,00' 21728,00
1,000 2L728,00 fL728,00
1,000 f1,7f8,00 21 728,00
1,000 27728,00 21728,W
1,000 2L728,00 fL728,00
1,000 2L728,OO 2L728,00
1,000 ft728,00 21728,00
1,000 fI729,00 ft729,OO
1,000 f7729,00 2L7f9,00
1,000 2L729,00 fl7f9,00
1-,000 2L729,00 27729,00
1,000 2Ĺ729,oo 2t729,00
1,000 fr729,00 fl7f9,00
1,000 f1729,00 2L729,O0
1,000 2L729,00 ZI7Z9,O0
1,000 fL7f9,00 2t729,OO
1,000 f7729,00 27729,00
1,000 6000,00 6000,00
1,000 226 060,00 94 6f9,00
1,000 246 43t,00 103 157,00
1,000 f7 940,00 27 940,00
1,000 26 581,00 26 581,00

1,000 s3 441,00 53 441,00
1,000 37 970,00 37 970,OO

1,000 9999,00 9999,00
1,000 50 000,00 50000,00
1,000 14 422,00 L4 422,OO

ĺ.'000 1.4 825,00 14 825,00
t,ooo 20 490,00 fo 490,oo

1,000 29 999,00 29 999,00
1,000 59 999,00 59 999,00
1,000 97 352,00 97 352,00

1,000 99 850,00 99 85ą00
1,000 99 000,00 99 000,00
1,000 49 990,00 49990,00
1;00O 49 990,00 49 990,00
1,000 130 000,00 5 833,00
1,000 5990,00 s990,00
1,000 1 000 000,00 63 781,00

1,OOO 79 999,00 79 999,00
1,000 3 612 843,00 57 605,00
1,000 2r5 024,00 90 010,00
1,OOO 26 g6f,OO 26 962,00
1,000 26 962,00 26962,00
2,000 1 990,00 1990,00
1,000 295,00 295,00
1,000 119 084,00 119 084,00
1,000 39 999,00 39999,00
1,000 79 999,00 79 999,00
1,ü)0 13 388'00 13 388,00
1,000 3185,00 318s,00
1,ü)0 22577,00 22577,@
1,000 61736,00 67736,00

10,000 199 900,00 199900,00
1242,U) 1163075059,00 93517675,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,o0
0,o0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 431,00

L43 274,OO

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Lf4167,00
0,00

936 219,00

0,00
3 55s 238,00

Lfs 0L4,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

I 069 557 384,00

f lt.ĺe;,.,,"-ft.'ĺ j.iz.l.:;!l.: 
.

l No,'p ĺoií't :t j-t

l Cím;1084 3u,jrpest, l.ĺát/
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefváľos Média, Rendezvény ésGaléria Kiizpont Nonpľofit Kft. tulajdonosai részére.

A Józsefvárosi Közöss égiHźzakNonproĺlt Kft. és a JóHíľ Józsefuáros Média, Rendezvény és
Galéria Központ Nonprofit Kft. osszeôlvadnak, az cisszeolvadassal letrcjon'Jozsefuáros
Közosségeiért Nonpľo fiI Zrt.
A társaságok tulajdonosának 20l 5. február |9-én kelt Ę/2aó (Ir. l 9) számú Tulajdonosi Határozata
alapján az áta|ak|Ilás vagyonmérleg (vagyonleltár) tervezetének a fordu|ón apjaf1|4.december 3l.

Elvégeztem a20|4.|f.31. fordulónapra készített vagyonmérleg tervezetek könyvvizs gá,|atát:

a Jőzsefváľosi Ktizösségi Házak Nonprofit Kft.-nél' rnint összeolvadó társas ágná|,amely
vagyonmérleg tervezetébenazeszközök és fonások egyező végosszege | 177 160 eFt,a jegyzetÍ
tőke 3 000 e Ft, saját toke értéke pozitív 8 730 e Ft;

a JóHír Józsefváľos Média, Rendezvény és Gatéria Ktizpont Nonpľofit Kft.-nél, mint
összeolvadó társaságná|, ame|y vagyonmérleg teľvezetében az eszkcĺżcĺk és fonások egyező
végösszege 3f f04 e Ft, a jegyzett tőke 3 000 e Ft, a saját tőke értéke pozitív 22 355 e Ft;

így a Józsefváros Köziisségeiéľt Nonpľo fit Zrt., mint ĺĺsszeolvadással létrejcivő társaságnál a
vagyonmér|egtervezetébenaz eszkĺizök és források egyező végösszege |2Og 964 eFt,i jegyzett
tőke 5 000 e Ft, a saját tőke értéke pozitív 3l 085 e Ft.

f]|llÁoazta^ o €onLii''éCLLęLii, a l-cĺlt említett vagyonrlréĺlegeket aiáiámasztő vagyonieitár tervezetek elienőrzését is.

A veze tés fe le lőss é ge..

A vagyonm ér|eg te,rvezetek és a vagyonlel tár tervezetek összeállítás a a szźrnviteli törvényben
foglaltak, és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerinÍ töľténĺí elkéśzítése és
valós bemutatása azugyvezetés felelossége.Eza felelosség magábanťogla|jaazakár:csalásból,
akár hibából eredő; lényeges hibás állításoktóI mentes vagyonrnéľlegek elkeszĺtése és valós
bemutatása szempontjából releváns belso ellenĺj rzés kia|.akitástt, bełezetését és fenĺtartiásáĺ a
megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalĺnazását,valatmint az adottkoľülmén1,et tĺĺzcltt
ésszeľűszámvitelibecslésekelkészítését

A Könyvvi zsgáIő feladata a vagyonmérleg teľvezetek és vagyonleltár tervezetek hitelesítése
könyvvizsg á|ata a|apján. A kcĺnyvvi zsgćt|atot a magyar Neĺnzeti Könyvvizsgálati Standardok és
Magyaroľszágon a kĺĺnyvvizs gá|atravonatkozó érvényes tĺirvények és egyéĺ jogszabályok a|apjan
hajtottam végĺe. Ezek kĺjzÍil kiemelten kezeltem a tĺĺbbszĺir módosított 200o. eui c. tĺĺńényt ,,A.
számvite|rő|,,, a20|3. évi V- tĺĺrvényt ,,A Po|gári Tiĺrvé'nýĺinyvről''' A fenti szabvĺĺnyok'érte'ímeben
akonyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén keIIő bizonyosšágot kell szereznern aľról, ho gy a
vagyoruhér|egtervezetek és a vagyonleltár tervezeteknem'tartalmaznak|ényeges hibĺás állíkísokat.
Kcĺnyvvizsgálatom magái|banfoglalt olyan eljárrĺsok végrehajtĺísát, arnelyek celjai könyvyingá|ati
bizonyíték.ot y9reznj 1 

vagyonm ét|egtervezetekben és a vagyonleltár tervezetekben ś'9.ęlř
összegekľő| és kt,żnétéfelekől. A kiválasztott eljĺírrások, beleértve a vagyonrnéľleg tervezetlk és ą
vagyonleltár tervezeÍek:akáŕ csalĺásból, akár hibából eredő, lényeges hibĺás ĺíllÍtlísai kock 1Żat;ľílak|



felmérését is, a könyvviHgáló megítélésétől ftiggnek. Akockázatok ilyen felmérésekor avagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek Íigyvezetés áltaii elkészítése és valósbemutatása szempontjából releváns belső ellenő rzést azértkell mérlegelnem, hogy olyunkcinyvvizsgálati eljárásokat tervezzekmeg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
lem azért,hggy a vállalkoz,ás belső ellenőrŕsénęk hątékonyságara vonatkozoń véleményt
mondjak. A könywizsgáIatom magáhanfoglalta továaaatnařamazottszim-viteli alapelvek és aztigyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a vagyonm ér|egtervezetek és a vagyonleltártervezetek átfogó bemutatĺĺsának értékelését is.
Meggyozodésem, hogy a megszerzettkö.nyvvizsgálatibizonyíték elegendő és megfelelő alapotltyújl. a könyvvizsgálói vélemény (zaradék) *.gudá,áho. '

Záradék (vélemény)

1'uue.yolTérleg tervezetek a 2O14.|2.31. fordulónapra, a fordulónapi értékelés szabáiyaiszerintkészültek. Véleményem szerint a vagyonmé rlegteriezetekben szereplő informáciok mindenienyeges összefiiggés tekintetében megegye zněk azokka| a nyilvántartásokkal, amelyekbőlosszeállították őkeĹ
A könyvvizsgálat során a Józsefvárosi Közcisség i.HázakNonprofit Kft., mint összeoIvadó társaság,a JóHír Józsefváros Média, Rendezvény és Galeria Központ Ňonp.oĺ'iift.;;;;;.'zeolvadó
társaság és Józsefváros Kĺizĺjsségeiéĺ NonproťltZrÍ.,mint összeolvadással létrejövo társaság,vagyonmérleg tervezeteit és a vagyonleltźr tervezeteit, azok részeit és tételeit, kányvelési ésbizonylati alátźtmasztását az érvényes nemzeti kĺĺnyvvizsgálati standardokban ĺ"giäl* szerintfelülvizsgáltam'
Errnek aIapján elegendo és megfelelő bizonyosságot szeľeztern arról, hogy a vagyorunéľleg
tervezeteket és a vagyonleltar tervezeteket a számviteli töĺvényben ŕ"el"]ĹĹ e,äłltĺano.
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem]szerint a.vagyonmérleg tervezetek és avagyonleltár tervezetek a fenti társaságok f014. dęcember3l-én fennáIló vagyoni és pénzügyihelyzetérő| megbizhato és valós képet adnak

Budapest, 2015.04.02,

l061 Budapes!;Andrássy út 43.I.ém
Nyilv.vét.sz: 002650.-' . . . . ..' 
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Egyesülési szerződés

A je|en egyesü|ési szerződés |étrejött alu|írott he|yen és időben a Józsefoárosi

Közĺisségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír józsefuárosl Média, Rendezvény és

Ga|éria Központ Nonprofit Kft' összeolvadó társaságok közcĺtt az alábbiak szerint:

Az összeolvadó tá rsaságok

a Józsefvárosi Kĺizösségi Házak Nonprofit Kft. (székhe|y: 1084 Budapest, Mátyás

tér 15. ; r.igyvezető: Kovács Barbara; cg. 01-09-94f622; adószáma: 22766tt7-2-

42) és a

a JóHír, Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Kłizpont Nonprofit Kft.

(székheIy: 1085 Budapest, József krt. 59-61.; ügyvezető: Kovács Barbara; cg. 01.-

09 -9!9f32; a dószá m : f2389L33-f-4f .)

megszűnnek és á|talános jogutódlás mel|ett új gazdaságitársaságot hoznak létre.

1. A létrejövő gazdasági társaság formája:

Zártkörűen M űködő Részvénytársaság

f. A tétrejiivő gazdasági társaság neve:

Józsefu á ros Kozĺisségeiért Nonprofit Zá rtkcĺrűen M űködő Részvénytá rsaság

A létrejcivő gazdasági tá:.saság rövidített cégneve:

Józsefuáros Közosségeĺért Nonprofit Zrt.

3. A létrejtivő gazdaságitársaság székhe|ye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

4. Az tisszeolvadással |étrejövő gazdasági társaság vezető tisztségvise|ői az

alábbi személyek lesznek:

Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre, ..... évre szó|.

A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás |ejárta:

A vezető tisztségviselő a társaság ĺigyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre, .... évre szól.

A megbízatás kezdő ĺdőpontja:
A megbízatás lejárta:



A vezető tisztségviselő a társaság iigyvezetését megbízásijogviszonyban |átja e|.

Név:

Lakcím:
A megbízatás határozott időre, ..... évre szó'.
A megbízatás kezdő időpontja:

i [::[:i:1]:iil:i. a társaság iigyvezetését megbízásijogviszonyban |átja e|.

Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre, .... évre szó|.
A megbízatás kezdő ĺdőpontja:
A megbízatás Iejárta:

A vezető tisztségviselő a társaság Ĺigyvezetését megbízási jogvĺszonyban |átja el.

Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott ídőre, .... évre szó|.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás |ejárta:

A vezető tĺsztségvĺse|ő a társaság Ügyvezetését megbízásijogviszonyban látja e|.

5. A tőkeszerkezet átrendezésének oka:
A tőkeszerkezet átrendezése a 201'3. évi V. törvény á|ta| a zártkijrűen működő
részvénytársaságokra vonatkozóan meghatározott öt miIlió forĺntos aIaptőke minimum
teljesítése érdekében kertilt sor.

6. Atőkeszerkezetátrendezésénekmegvalósítása:

Az összeolvadássat |étrejövő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit zrt. alaptőkéje
5.000,000,-Ft, az összeolvadássaI két Kft a laptőkéjének egyesÜléséveI keletkezett'

Az cjsszeo|vadássa| |étrejövő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alaptőkéje 100
darab 50.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvénybő| ál|.

A részvények kibocsátásának módja: demateria|izált módon történik. A részvények
kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékéve|.

7. A jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kíwínó
szemé|yekkeI való elszámolás módja:

Az átalaku|ó gazdasági társaság egyszemé|yi tagja az összeo|vadással |étrejcivő jogutód
gazdasági társaság egyszemélyi tagja |esz, melyre tekintettet nincs szükség elszámo|ásra.

8. Az egyesĹilési terv me|lék|etét képezi:



- Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofĺt Kft. és a JóHír, Józsefuárosi Média,

Rendezvény és Galéria Kclzpont Nonprofit Kft. vagyonmér|eg-tervezet és

va gyonIeltá r-tervezete

- Józsefuáros Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. nyitó vagyonmér|eg-tervezet és

vagyonleltá r-tervezete

- Függetlenkönywizsgá|óijeIentés

- Józsefváros Köztisségeiért Nonprofit 7rt. a|apszabály-tervezete

A szerződő felek az osszeolvadás időpontját 2015. augusztus 1. napjáva| határozzák

meg. Az áta|aku|áshozÍíiződőjoghatások 2015. augusztus 01. napjáva| á||nak be. Fe|ek

a jelen szerződést elo|vasták, tartalmát ktizösen érte|mezték és mint akaratukkaI

mindenben megegyezőt saját kezűleg és jóváhagyó|ag írták a|á.

Budapest, f0I5. ápri|is .....

ügyvezető

ellenjegyzés

tigyvezető

ellenjegyzés
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AZ EGY szpvĺÉryBs zÁnľronuBN uÚrooo NoNPRoFIT nÉszvÉmr.ľÁľ.sesÁc
ALAPSZABÁry,q.

Napszabá'Iy

Alulírott részvényes a Polgári Tĺirvénykönywől szóló 2013. éviV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

rendęlkęzésęi, valamint az egyestĺlési jogól' a köz.hasznú jogállasról, valamint a civil szervezetek

miĺködéséréről szóIó 20|1. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civíl tv.) alapjan nem
jövedelemszerzésre irányutó kózĺis gazdasági társasíg (a továbbiakban társaság) a|apszabá|yát az

alábbiakban állapítom meg.

1.A táľsaság cégneve, székhelye, telephelye (i)' fióktelepe (i)

1.1. A társaság cégneve: Józsefuáros Kozösségeíért Nonprofit Záĺkoruen Miíködő
Részvénytársaság a társaság rövidített cégneve: Józsefuáros Köz<isségeiéń Nonproťrt Zrt.

1.2.A társaság székhelye: 1084 BudapestMátyás tér l5., mely egyben a központi ügyintézés helye

is.

1.3. A társaság telephelyei:

1083 Budapest, Szigony u. 16/8.

l085 Budapest, Horánszky u. 13.

1086 Budapest, Dankó u' l8.

1081 Budapest, Homok u. 7.

l 085 Budapest, József kŕ. 51-59.

l085 Budapest, József krt.70' félemelet 3.

1085 Budapest, Józsefkrt.70. fszt. 4.

1085 Budapest, Józsefkrt. 70. fszt. 5'

1085 Budapest, Józsefkrt. 68.

1082 Budapest, Harminckettesek tere f . fszt.2.

2.Á. táľsaság részvényese

Név: Budapest, VItr. kerĹilet Józsefuarosi onkonnányzat

Cégsegyzékszám(ĺyiIvźntartásiszám):735715
Szék*rely: 1 082 Budapest, Baross utca 63' -6,| .

Képviseletre jogosult neve: dr. Kocsis Máté, polgármester

Lakcím: 1088 Budapest, Bródy Sĺándor u. 10. fsz. |/a.



3.A társaságjogállása

3.l . A Társaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit záľtktjľĺĺen műkĺjdő
tésménýźtrsaságként láda el. A Társaság nonprofit jelleggel mfüödik.
3.f . A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv.
rendelkezéseibe iitközik.
3.3. A Társaság kĺizľet|en politikai tevékenységet nem folytaĺ, s7.ervezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagitámogatást nem nyrijt.
3.4. A Táľsaság a gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja fel, an. alétesítőokiratában

meghatározott közhaszni tevékenységre fordída
3.5. A Társaság tevékenységének és gazd,á|kodásának legfontosabb adatait a Cégkĺizlönyben teszi

kőzzé, továbbá a kerületi önkormányzati újságban is nyilvánoss ágrahozza.
3.6. A Társaság vźi|alja a Civil tv. szerinti közhasznúsági ťeltételek teljesítését.

4. A Társaság célja

a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,

b) időskoruak gondozása

c) sęgítő há|ozatok működtetése

d) az ővodáról és az alapfolcĺ nevelésről' oktatasról szóló feladatok ellátása

e) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaí

a. Ma'g,vaľországbelyi od<-ormányzzt-alrő! szó!ó 20l1. évi CI-XXXIK. tv. 13. $-ban és 23.$ (5)
bekezdésében meghatározott fe|adatkörökből fakadó egyes tiársadalmi közĺĺs sztikségletek
kielégítésére, a Budapest Józsefváros onkormányz atának az e céilbőI a jelen nonprofit
társasággal kötĺitt megállapodásban fo glaltak telj esítése.

5. A Táľsaság tevékenységi ktiľei:

A Tarsaság tevékenységi körének tagoződásaa Civil tv. 34. $(1) bekezdése a|apjźn:
. közhasznútevékenységek

- TEÁ.OR szerint megjelölt cé| szenntiközhasznú tevékenységek

- a ktjzhasznri tevékenységekhez kapcsolódó gazdasérytr.vátllalkozási tevékenységek

5.1. A Tarsaság kĺi zhasznll'tevékenységeí:

- közĺisségi, társadalmitevékenység

- kulturłális képzés

- egyéb oktatrási tevékenység

- szociáüs tevékenység időskoruak gondozása

- oktatríst k'legészítőtevékenység

- egyéb szociáIis elláLís

- vállalkozísfejlesztés



A Társaság e tevékenységeket a MagyarorszÁghe|yi önkormányzatairól szóló 201l. évi
CLXXXX. tv. 13. $-ban és a 23.$-ának (5) bekezdésében a l l. és 19. pontjában foglalt
,,szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások'' valamint ,,nemzetiségi ügyek''
kozfeladat ellátása érdekében végzi. Ezeĺ feladatok megvalósítiásära az Alapítóval
közszolgáltatási szerződést kót. A Társaság e tevékenységeket a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, mint közfeladathoz kapcsolódôan végzi (a szociális
igaz,gat.źsr(i és szociális ellátásokól szóló 1993.III. tv.).

A Tarsaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részestilhet.

5.2. ATársaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb kĺĺz<isségi, társadalmi tevékenység,
kĺjzhasznú tevékenység

Tevékenységĺ ktiľök: 8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás
8559 M'n.s. egyéb szocíális ellátás bentlakás néllail

A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, mint
közfeladathoz kapcsolódőan végzi (a szociális igazgatásróI és szociális ellátásokľól szóló
i993. III. rv.).

5.3. A Társa sźlg gazdasági-vállalkozási tevékenységei

4t I0 '08 Eptiletépítési proiekt szerv ezése
4299 ',09 Egyéb m.n.s. építkezés
43l l '08 Bontĺís
4312 ',09 Epítési terület előkészítése
4321 ',09 Villanvszeľelés
4339 ',09 Egyéb befejező építéŁm.n.s.
4391 ',09 Tető fedés, tďí s zerkezet- építés
4399 ',09 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4741 ',09 Ęzanltpe"p, periferia, szoffver kiskeľeskedelme
4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4761 ',09 Könyv-kiskeľeskedel em
4762 '09 Ujság-, papírĺíru- kiskereskedelem
4764 '09 Sportszeľ-kiskqľeskedelem
4765 ',08 Játék-kiskeľeskedelem
4778 ',08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4791 ',08 Csomagkiildő, intemetes kiskeľest!ďelem
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520 ',08 Udülési,egyébáfu enetisz4||áshe|y-szolgáltatĺís
5530 ',09 Kempingszolgálüatĺás
5590 ',09 Egyéb szál lráshely-szol gáltatás
5610 '08 Ettermi, mozgóvgĺ dé ďlátas
5621 '09 Rendezveqyi étkeztetés
5629 ',08 Esyéb vęndédáltás



s630 '08 Italszolsáltatás
5811 ',08 Könwkiadás
5812',09 Címtarak, l evelezőj egyzékek kiadĺísa
5814',09 Folyóirat, i4 őszaki kiadvány kiadása
58lg'09 Egyéb kiadói teYekenység
s82t'08 Számítógépes játék kiadása
591I ',08 Film-, videó-, telęvízió műsor-gyĺĺrtłís
5912 ',08 F ilm-, vid eó gyártás, tel evíziós műsorfelvétel utóm un ká | 

" 
t''-

591 3 ',09 Film., videó és te|eviziő program teriesztése
5914',08 Filmvetítés
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
6020'08 T e|eviziő műsor összeállítiása, szolgáltatása
6201 '08 Számító gépes programozás
63r2',08 Vi lágháló-portál szol gáltatás
6399 ',08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 ',08 S aj át tulaj donú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemelietese
6832 ',09 Ingatlankezelés
702I ',08 PR' kommunikáció
7022 ',09 Vzletvitelí, egyéb vezetési tanácsadás
711I ',09 Epítészmérnöki tevékenység
71 12 ',08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
731I ',09 Reklámügynöki teYékenység
73t2',08 Médiareklám
7320 ',08 Piac-, közve1eĺnény=k;tatás
7490 ',09 M.n.s. egyéb szakmai fudományos, műszaki tevékenysee
7740 ',08 Immateri ális j avak ktilcsönzese
7810 ',09 Munkaközvetítés
7820 '09 Munkaerő kölcs<inzés
7830 ',09 Egyéb emberi erő forľás-ellátást, - gazdá|kodás
7990 ',09 Ęgyéb foglalás
8l l0 '09 Epítményüzemeltetés
8l30 '09 Zöldtenilet-kezelés
82l l '09 osszetett adminiszhatív szolgáltatĺĺs
8230 ',09 Konferęnci a- keľeskedelmi b emutat ő szerv ezése
8291 '09 Követelésbehajtás
82gg '09 M.n's. egyéb kiegészítő üzleti szo|gáitatźs
8532 ',09 Szakmai középfoku oktatás
8551 '09 Sport, szabadidős képzés
8560 '09 oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '09 Elő adó -míĺv észetet kie gészítő tev ékenység
9003 '09 Alkotómiívészet
9004 '09 Művészeti létesítmények működtetése
9l0l '09 Könyvtĺári, levéltĺári tevékenység
9102 ',09 Múzeumi tevékenység
9103 ',09 Történelmi hely, építmény, egyéb látvĺínyosság mrĺk<ĺatetese
93I I ',09 Sportl étesítmény működtetése



93 12 ',09 Sportegyesületi tevékenység
93lg'09 E gy éb sporttevékenys é g
9329 ',08 M.n.s. egyéb szőrakoztatas, szabadidős tevékenység

A Társaság gazdasági-vźlllalkozasi tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasnlu, vagy a
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységck elérése érdekében, azok
megvalósítását nem veszélyeztetve végez'

A Társaság befektetési tevékenységet nem v é gez.

Az aIapitő tudomásul veszi, hogy a Társaság az engedé|yhez kötött tevékenységeket csak a
szükséges engedély, illetve munkavá|La|őja útján biztosítható szakképzettség birtokában
folytathat. A vonatkozó engedély megszerzését a Cégbíróságnál is be kell jelenteni, annak
kiadását követő 30 napon beltil.

6. A Táľsaság mííktĺdésének időtaľtama

A Társaság időtaľtama: határozat|an.

A Társaság üzleti éve megegyezlka naptári éwel.

7. A Táľsaság alaptőkéje

7 .I. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000, - Ft azaz ötmiltió
forint készpélubő| áll, amely az a|aptőke |00 száza|éka.

Ebből az alapításkor befizetésre került 5.000.000,-Ft a Társaság pénzforgalmi szám|átjtra, és,
amely |OO szźnaléka az źivenni vá|laht részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájáruIás után: 100 db

7.2. A Társaság alaptőkéje l00 db 50.000 forint névértéKí névre szóló törzsrészvénybőt ál1.

7.3. A részvények előállításának módja: dematenalizá|t módon történik.

7 .4. A részvéĺyek kibocsátrísi értéke megegyez1k arészvények névértékével.

8. Az alapítói (ľészvényesi) határozat

Aközgyő|és hatáskörét az a|apitő gyakorolja. A közgyíĺlés hatáskörébe taÍtoző kérdésekben az Alapitő
vezet,ő szerve (az onkormźnyzat Képviselő-testĺilete) írásban hatfuoz és a đöntés az ugyvezetéssel
való közléssel válik hatályossá. Az a|apítői ĺilés nyilvĺĺnos' azon hďlgatóságként bárki részt vehet,
amely nýlvĺínossá g jogszabáiyban meghatiírozott esetekben koľlátozható.

Az a|apító kizárólagos hatiáskörébe tartozik:

a) a minđenkori Számviteli tv. szerinti beszámoló és a közhaszrrrisági melléklet jóváhagyĺísa. A
Tarsaság éves beszárnolójának és kcizhasznusági mellékletének elfogadásáró| az /Jiapítő - a

szátmvĺte|i tv-ben foglaltak betartásával - kđteles gondoskodni. A számvitelit tv. szerinti

beszĺámolóľóI és az adőntt eredmény felhasznĺálásĺáľó| az a|apítő legÍiibb szerve csak a

feliigyelő bizottság ínásbeli jelentésének birtolcáb an hatźrozhat.

b) pótbeÍizetés e|ĺendelése és visszatérítése;

c) elővásĺírlási jog ryakorlása a tlírsaság iáltal;



d) az elővásárlasra jogosult személy kijelölése;

e) azigazgatőság tagjainak megválasztása, visszahívźsaés díjazásának megállapítása;

f) a feliigyelőbżottság tagjainak megvźiasztźtsa, visszahívása és dijazásának megállapítása;

ügyrendj ének j óváhagyása

g) a kĺĺnywizsgáIő megvá'Iasztása, visszahívása, és díjazásáĺak megállapítása;

h) minden olyan ügyletről vagy kötelezettségvállalásról való döntéshozata|, amelynek értéke az

5.000.000 Ft értékhatáĺ meghaladja,

i) o|yaĺszerződés megkötésénekjóváhagyása, amelyet a Társaság sajättagtráva|, igyvezetőjéve|

v agy azok koze|i hozzátarto zó j áv a|, i ll. élettárs ával kö t ;

j) az igazgatőságí tagok a felügyelőbizottsági tagok, ill. a könywizsgáló elleni követelések

érvényesítése;

k) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könywizsgáIő által történő

me gv izs gáIásának elrendelés e;

l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének

tartalmáróI való döntés, az ura|mi szerződés tęrvezetének jőváhagyása;

m) a társaság jogutód nélki'ili megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

n) az a|apszabály módosítása;

o) az aIaptőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

p) zz aLaptók-e eme!és során az elsőbbségi jo g gyakor!ásáľa jogosultak kije!ölése;

q) a Társaság és a tiĺrsadalmi közĺjs szükséglet kielégítéséért felelős szerwel kötĺitt szerződés

jővźůlagyása,

r) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabáIy, vagy az a|apitő okirat a legfőbb szerv

kizátr ő|ago s hatásk<iréb e utal.

s) a Civil tv. 37. $-rának a (3) bekezđésében meghatározott belső szervezeti és mfüödési

szab á|y zatot j óv źŕ;ragyj a,

Đ szabá|yzat alkotása avezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsźryi tagok, valamint azMt.208.

$ hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, va|amint a jogvíszony megszíĺnése esetére

biztosított juttatások móđjłánĄ méľtékének elveiről, annak rendszerérő|. A szabá|yzatot az

elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok kőzé |etétbe kell helyezni' (a

közĺrlajdonban źú7ő gazdasági tĺársaságok takarékosabb működéséről sző|ő 2009. évi CXX[.
törvény 5. $ -ának (3) bekezdése)

9. Az igazgztőlság, v ezérlgazgatő, képvise|et



9.1. A Társaság Ĺigyvezetéseként igazgatőság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a
+A-^^^A-^+Ląl ĎoöoEvL.

Az iga;,gatőság a résnénytársaság ugyvezető szerve,jogait, feladatait testĺiletként gyakorolja.
A munkáltatói jogokat az igazgatőság elnöke egyedtil gyakorolja. Képviseli a tarsaságot
harmaĺlik személyekÍ<el szemben, bírósagok és más hatóságok elĺítt, kialakída és irányítja a
részvénýarsaság munkaszervezetét.

9 .2. Az ígazgatőság tagtr ai:

Név:
Lakcím:
A megbízatáshatźlrozott időre, . . . .. éwe szól.
A megbízatás kezdő időpontj a:

A megbízatás lejárta:
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név:
Lakcím:
A megbizatás határozott időre, .. .... '.évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
Avezető tisztségviselő a társaság igyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név:
T ^t-^!*.l]aÁ.UIlll.

Amegbízatáshatźrozott időre, ..... éwe szól.
A megbízatáskezdő időpontja: .

Amegbizatás lejárta:
A vezető tisztségvíselő a trĺrsaság igyvezetését megbízási jogviszonyban |átja eI.

Név:
Lakcím:
A megbízattshatározott időre, ... '' évre szól.
A me gbizatás kezdő időpontj a :

Amegbizatásl.ejátrta:.
Avezető tisztségviselĺí a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban |átja el.

Név:
Lakcím:
A megbízatáshatálrozott időre, .. .. évre szól.
A megbízatás kezd<í időpontj a :

Amegbizatás lejárta:
Avezető tisztségviselő a tarsaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban |éttja e|.

70. Cégvezető

10.1. Atársaságnál cégvezetőkinevezéséresorkerüIhet.



|ĺ l

11. Cégiegyzés

Az igazgatóság elnöke örnllóan, két" igezgatósági tag egyĺittesen jogosultak a
cégsegyzésre.

12. Felĺig5lelőbizottság

I2.I. A társaságnál felügyelőbizottság vźiasnásfua sor kenĺl mely három tagból áll. A
Felügyelőbi zottság tagj ai sorábóll vá|aszt elnökĺjt.

|2.f . A Feltigyelőbizottság hatáĺozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, határozatát
egyszerĺi szótöbbséggęIhozza. Az üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban (e-
mailben) az tilés napját legalább 8 nappal megelőzően, eĺnél rövidebb határidőt a felügyelő
bizottság elnöke áI|apíthat meg. A felĺĺgyelő bízottsági ülés összehívását - az ok és acél
megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tag|a kérheti írásban a felügyelő bízottság
elnökétől, aki a kérelem kézhęz vételétől számitott 8 napon belül kĺjteles intézkedni a
felügyelő bizottság 30 napon belüli időpontra tcĺŕénő ĺjsszehívásáról. Ha a feltigyelő bizottság
elncike a kérelemnek nem tesz eleget, a feltigyelő bizottság tagia maga jogosult az ülés
összehívására. A felügyelő bizottság üléseire tanácskozási jogga| meghívható szakéĺők és
mindazok, akiknek jelenléte a napiĺend érdemi tárgya|ásáboz szükséges. Kötelező összehívni
a felügyelő bizottság ülését a ktinywizsgáló jelentésénekkézhezvételétől számított 15 napon
belül, illetve,ha azt a kcinywizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a kĺinywizsgálót az ülésre
meg kell hívni. A könywizsgáló napirendi érintettségtől fuggetlenĺil bármely felügyelő
bizottsági üiésre megfuvható. a feiügyeiő bizottság üiései nyiivánosak, đe a feiügyeiő
bizottság elnöke a feltigyelő bizottság bármely tagjanak indítványára és báľmely napiĺendi
pontra nézve zárt ülést ľendelhet el. A zárt tilésen a felügyelő bizottság tagjai és a felügyelő
bizottság elnöke áltď meghívott személyek vehetnek részt. A záĺ u|ąrő| kĺilön j egyzőkönyv
készül, amelyet a felrigyelő bizottság elnöke által kijelöIt feltigyelő bizottsági tag vezet, a
jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság minden taga aláíĄa. A felügyelő bizottság tagą111ak a
meghívót és a napiĺendekhez kapcsolódó írásos anyagokat postán, illetve e-mailen vagy
telefaxon kell meglaĺlđeru az ülés előtt tegalább 8 nappal, ennél rĺividebb hataridőt a felügyelő
bizottság elnöke á|lapíthat meg. A meghívóban meg kell jelĺĺIni az ülés helyét, időpontját és
napirendjét. Amennyiben az ülés <isszehívása a rendelkezésre álló idő rĺividsége,vagy bárme|y
más ok miatt nem lehetséges, úgy a felugyelőbizottságírásos szavazíst rendelhet el. Ebben az
esetben a felĹigyelő bizottság tajgu szavazatukat jogosultak és kĺitelesek az elĺendelésben
meghatározott időn belĺil írásban megkiildeni, amely a felügyelő bizottság elntike
rendelkezésétől fiiggetlenül telefax, vagy elektronikus levél fomrájában tĺirténhet. A tagok
szavazatźnak beérkęzését követően, a felügyelő bizottság elnöke megáůirapitja a meghozott
hattlrozatot, és annak tartalmáról táljékoztatást ad a Tarsasá g igazgatőságánat sziikség szerint
az Alapítőnak és gondoskodik anól, hogy a kĺjvetkező ülésen a felügyelő bizottság alakszení
hattlr ozatźlt j e gy zőkonyvben rĺi gzítsék

l2.3. Ha a Feltigyelőbizottság tagiainak szźlma az alapszabźt|yban meghatározottlétszáma|á
csölĺken' vagy nincs, aki az rilését összehívja, a ttrsasźtg igazgatősága a Felĺigyelőbizottság
rendeltetésszerĺí működésének helyrełllíŁása érdekébeĺr k<iteles értesíteni az a|apítőt.



A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az e||eĺőrzést áIlandó jelleggel is megoszthada tajgai kĺizĺitt. Az e||enőrzés megosztása
nem érinti a fel{igyelőbizottsági tag felelősségét, sem azta jogát,hogy az ellenőrzést más, a
felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkcjrébetartozótevékenységre is kiterjessze.

A felĺigyelőbizottsági üagok megbízattsźnak időtartama eltérhet attő| az időtartamtól. amelvre
vonatkozĺian a társaság a|apítőja avez,etĺi tisztségviselőket megválasztotta

I2.4. A felügye|őbizottság e|lenőrzi a közhasznú szeryezetműködését es gazdálkodását.
Ermek során a vęzető tisztségviselőktől jelentest, a szeÍyezet munkavállalóitól pedig
tájékortańst vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és iľataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhada. A Feltigyelőbizottság tagiai az a|apítő ülésén
tanácskozási joggal résú. vesz.

I2.5. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatru, és arrnak
cisszehívását kezdeményezni, ha anő| szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértes vagy a szervezet érdekeit egyébként

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megsztintetése vagy

következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv

döntését teszi szĹikségessé;

b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény mertilt fel;

c) ha kozhasznú tevékenység folytatásának feltételeirőt kötött szerződés megszegését észleli.

Az lntézkedésre jogosult alapító vezető szervét a feltigyelő szerv indítványáÍa _ annak megtéte1étől
számított 30 napon belül - ĺissze kell hívni. E határidő eredménýelen eltelte esetén a vęzető szerv
összehívására a felügyelő szerv isjogosult.

Ha az arľa jogosult szerv a törvényes műkĺidés helyreállítása érđekében sztikséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szewet.

12.6. A felügyelő buottsági tagok - a Ptk.3:28 $ es 3:123. $ szerint _ az e||enőrzési
kötelezettségük elmulasztásáva| vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott
karokéĺ a szerződésszegéssel okozott károkéĺ való felelősség szabá'lý szerint felelnek a
Társasággal szemben.

I2.7. AtarsaságnálnemíigydöntőfelÍigyelcíbizottságmfüödik.

12.8. A felügyelőb izottsáry tagtr ai:
Név:
Lakcím:
A megbízĺís batáĺomtt időre szól.
A megbízás kezdő időpontja:

A. megbízás |eját:.......... ..



Név:....
Lakcím:....
A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja:........
A megbíás |ejárt:.

Név:.........
Lakcím:.....
A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja:..........
A megbízás |ejárt:.

13. Könywizsgá|ő

Az A|apitő részvénýársaság tigyvezetésének ęIlenőrzésére könywizsgálót jelöl ki. A gazdasági
társaság legfőbb szerve áItaI vá|asztott könywizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli
törvényben meghatározott könywizsgálat eIvégzésérőI és ennek során mindenekelőtt annak

megáL|apításáról, hogy a gazdaságí társaság számviteli törvény szeńnti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pérzügyi he|yzetéről,

működésének eredményéről. A könywizsgáló nem nyrijthat a gazdasági táraság részére olyan
szo|.gáItatást, amely a fenti közéĺdekvédelmi feladata tárgyilagos és fiiggetlen módon történő ellátását

veszélyeztetheti.

A társaság kónywizsgálója:
Cégnév:

Cégegyzékszám:
Székfiely:
A könywizsgá|at e|végzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyí lvántartás i száma:

Lakcím:
A kĺinywizs gáló megbí zatása:

14. Táľsaság kiizhasznú, illetve nonpľofit jellegével iisszegÍiiggő egyes ľendelkezések

I4.1. A Társaság szervezeteinek dĺjntéseit a nonprofit Trársaság iigyntézć5 szerve
nýlvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tíintetni a đöntések tartalÍnát, időpontját,
hatályát a tĺámogatók és ellenzők számarźnyźtt valamint _ nyílt szavazás esetén _ személyét'
Az igazgatőság gondoskodik a nonprofit Táľsaság d<intéseinek érintettekkel való közléséről
írásban, igazo|hatő módon.

A nonprofit Társaság működésének módjáról szolgáltatási igénýevételének módjárót
valamint beszámolói közléséről a székfuelyén elhe|yezett hirdetőtáblrán es/vagy honlapjan
tźj ékoztat1a a ný lvános s ágot.

A Társaság igazgatősága gondoskodik az lJapítő dĺintéseinek nýlvĺĺntarŁásárőL, mig ezt a
feladatot a Felüryelő Bizottság tekintetében annak elnöke látja el.



A testületi tilésekről keszített jegyzőkĺinyvekben fel kell tĺintetni az ülés időpontját, annak
helyét, a megjelentek számźlt, és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, valamint,
hogy az rilés összehívasa a törvényeknek, illetve az alapszabálynak megfelelt-e.
A jegyzőkőnyvnek tańa|maznia kell a napřenden kíviil az ott elhangzott nyilatkozatokat,
saikség szerint szó szerint, ill. az ĺilésen hozott hatarozatokat is.
Ahatározatok tartalnrán tul rögzíteni kell annak tatá|yźt, ill. a d<jntést támogatók és ellenzők
részaráĺyát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési. illetve
nyilvánossá gr a hozata|i modját is.

14.2. A Társaság, amennyiben az á|ta|a nyujtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb
|étszámú, - legalább 50 - jogosult veheti igénybe, űgy a sznlgáltatások igénybevétele rendjét
és arľrak feltételeit helyi lapjában teszikozzé.

I4.3. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagsa, illetve a Társaság könywizsgálója
az a szemé|y, aL<l

a) a Társaság részvényesének elnöke vagy vezető tisztségviselője,
b) a Társasággal a megbizatásán kívĹil más tevékenység kifejtésére irányu1ó

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á[l, kivéve' ha
jo gszab á|y másképp rendelkęzik,

c) közhasznú nonprofit Tĺársaság cél szerinti juttatrísából részesül _ kívéve a brárki által
megkotés nélhil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzźtaĺozőja (Ptk. 8:1$-ának (l) bekezdés 2.
pontja)

14.4. Nem lehet a Táĺsaság vezető tisztségviselője az a szcmé|y, aki olyan kőzhasznÍl vagy
nonprofit szeryezetné| töltött be _ annak megszűntét mege|őző két évben legalább 1 évig -
vezętő tisztséget a szervezet'megszrínését követő harom évig
- amely jogutód nélkĺil sziĺnt meg ťrgy, hogy az áIiami ađó- és vámhatóságnái nyilvántartott

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
. amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság jelentős összegíí adóhiáný táľt fel,
- amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság ísz|et|ezfuás intézkedést a|ka|mazott,

vagyiz|et|ezálrásthe|yettesítőbírságotszabottki,
- amelynek adószámát az áil,ami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló t<irvény

szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezet(5 tisztségviselő ill. ene jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit vagy kőzhaszntl
Tĺársaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejiíleg más nonprofit vagy
közhasznú Társaságban is betölt.

I4.5. Ahatározatok meghozatalában nem vehet részt az a szeméIy sem, aki, vagy akinek
hozzátartozőja (Ptk.8:l. $.anak (1) bekezdés 2. pontja), ahatározataLapján

Đ koztelezettségvagy felelősség alól mentesĺi|, vagy
b) bármilyen mrás előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként éľdekelt.

Nem minőstil előqmek a tiírsaság cél szerinti juttaüásai keretében a bárki által meekötés
nélktil igénybe vehető nem p énzbeli szolgáltatás.

14.6. A közhasznú ueĺvezet mriködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki
betekinthet a Tĺársaság szélńelyén" minden hónap első hétffijeĺl 9-!5 őraközött. A betekintest
az igazgatőság valamely tagia biztosítja. Aĺnennýben az adott nap nem munkanap, ,űgy

betekintésre a k<jvetkező munkanapra eső nap van mód.



A Társaság minden dolgozója kĺiteles felvilágosítást adni a kĺjzhasznú tevékenységgel, azok
igényb evételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civi! tv. 46. $-ának (l) bekezdésének megfelelően
köteles elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. A kozhasznúsági

mellékletekbe bárki betekínthet, ill. abból saját költségére masolatot készíthet.

14.7 ' A Társaság szolgáltatási igénybevételének móclja:

A Társaság közhasznú szo|gá|tatásait az anajelentkező bármely természetes szemé|y, vagy a
természetes személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkezős és jogi személyiséggel
nem rendęlk ező társaságok, egyesĺiletek vehętik i génybe.

A Társaság vagyonának célszerinti felhasználásárő| az éves munkaprogram elfogadásáva| az

Alapító, a konkĺét iĺgyekben minden esetben a Társaság igazgatősága dont.

Az áIlaĺĺháztartás alrendszereiből esetlegesen kapott pénzeszköz felhasználása - a normatív
támogatást kivéve - úgy tcĺrténik, hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a
Társaság nyi lvánosan közzéteszí.

14.8. A Társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

A társaság igazgatósága legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezései áĺtal
meghatározott éves mérlegkészítés időpontját mege|őző hónap utolsó munkanapjáig köteles a

társaság közhasznú tevékenységérőI szó|o mellékletet készíteni.

Az írásos beszámoiót az igazgatoság köteies a Feiűgyeiő Bizottság tagjainak megküiđeni, s a
beszámolót a FelĹigyelő Bizottság az a|apitő részére - írásban- véleményezi.

Azlgazgatőság a társassźryéves kcizhasznú tevékenységről szóló melléklet elfogadását köteles

legkésőbb az éves beszámolóval egytitt elfogadás végett előterjeszteni.

A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és a kcizhasznúsági melléklet nyi|vźnos, azt a

Tlársaság - aZ ewestilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

miĺkĺidéséről és támogatásáról szóló 201I. éví CXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.)

foglaltaknak megfelelően _ a tźlrgyévet követő évben közzéteszi, a kozzététe|i köťelezettség

kitefed a Társaság saját honlapján tĺirténő elhelyezésre is.

15. A Társaság megszĺĺnése

A Társaság jogutód nélkt'ili megszíínése esetében a tartoztsok kiegyenlítése után a részvényes

részére csak a megszíĺnéskori saját tőke összege ađható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni

hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Trársaság k<jzhasznú

tevékenységével azonos vagy hasoĺiló kozcéka kell fordítani.

16. Egyéb rendelkezések

14.l. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy köz|eméný tegyen

kozzé atársaság ekönelezettségének a Cégközlönyben tesz elege.

I4.f . A je|en a|apszabát|yban nem rész|etezeÍt, illetőleg eltérően nem rendezett kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvľől szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesu|ési jogról, a



tt,.

közhasznri jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséľől és támogatásáról sző|ő 2011.
évi CLXXV. tcirvény (Civil tv.) rendelkezései iĺányadóak.

Kelt:..

Az a|apit.o a|áíĺása:

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat, képv.: dr. Kocsis Máté
polgármester

Ellenjegyezzem:
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l. melléklet

Bud apes t Főváľos VIII. kerül et J őzseÍv áľosi onkoľ mány zat

2014-f0|9. évekľe szóló

GAZDASÁGI PRoGRAMJA

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. torvény 116. $-a rendelkezik

arról, hogy Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

megbízatásának időtartamáľa meg kell határoznia gazd,asági progľamj át, A gazdasági program a

képviselő-testület megbízatásának ldőtartamára, és az azon ttú mutató időszakľa szól. A gazdasági

program Józsefuáros számára meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a

költségvetési lehetőségekkel ĺjsszhangban, a helyi táľsadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogő

figyelembevételével - a fővárosi és a kormányzati terü|etfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az

önkormányzatá|ta| nyújtandó kotelező és önként vá||a|t feladatok biztosítását, fejlesztését szo|gźiják.

A gazdasźryi program tarta\mazza kĹilönösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelýeremtés

feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adőpo|itika célkitűzéseit, az egyes

kozszo|gźitatások biztositźsára, szinvona|źlnak javitástlľa vonatkozó megoldásokat, továbbá városok

esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetéSi politika célkitűzéseit.

1. A fő célok

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzatnak a 20l4-f0|9-es időszakban a

legfontosabb céljai Józsefuáros hangsúlyos gazdasági fejlodése érdekében, hory:

. Magyarország és Budapest fejlődésével ĺisszhangban azttámogatva, szcivetségben a kormánnyal és a

főváros vezetésével, segítse elő a kerülętben é|ó polgárok, az itt dolgozó vállalkozasok

gyaľapodását, gazdasági tevékenységük bővülését, hosszú tavú stabilitásuk megteľemtését,

. az önkormźtnyzat feladatai ellátásának teljes körű, jó színvonalon való végrehajtásához, onként

vállalt feladatainak megvalósításához szükséges vagyonának értékét megórizze, növelje, a

vagyonelemeket úgy alakítsa, hogy az támogassa az egyensúlyos és hosszútávon is biztonságos

kozszo|géiat e l látást.

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefuárosi onkormányzat épít 20|0-2014. év kozötti időszak

kituzott céIjai a|apján elnyert eredményeire, és erre építi a kĺjvetkező időszak munkáját.

2. A'stratégiai célok

A Józsefuárosi onkormányzat a jövőkép megvalósulásának érdekében stratégiai célokat tiizki maga

elé, és programokat fogad el.

. Családokľa épĺ'ilő kerületi társadalom



Az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a társadalom alapelemét adó családok

számára legyenek biĺosíwa az egyéni, családi és közösségi boldogulás feltételei. Az életkĺjrülmények

javítása érdekében célul tĺĺzi ki, hogy támogatja a családok felelos tevékenységeit, melyek lakhatási

körtilményeik javítását szo|gáija. Folyatja a bérházak megiýítását, de a hangsúlý a keľületi

társasházak megújításánaktźtmogatásáľa helyezi. A lakhatás megfizethetősége, és a hátrányos helyzetű

családok megsegítése érdekében több csatornás támogatást biĺosít. Emellett a csa|ádok megbecsült

idős tagjai számára eléľheto, tobb szintű cé|zoÍtszo|gá|tatást biztosít, és törődik azokka| is akik már

egyedül maradtak

Együttműkö dve az á||ami alapellátással, azt a helyi specifikumoknak megfelelően kiegészíwe,

biĺosítja a gyermekek, f]atalok és a tanulni vágyő felnőttek szämára a magas színvonalú és

diffeľenciált oktatást, minden Ĺársadalmi csoport számára, esélý nyújwa az életminőség javitására, a

társadalmi mobilitásra és a munkaerőpiaci versenyképesség megteľemtésére. Az oktatási rendszeren

belül lehetővé teszi a háĺányos he|yzetu gyerekek, fiatalok differenciált fejlesztését, fe|zárkőzását,

valamint a tehetséges gyerekek felkutatását és gondozását, ahe|yi óvodai férőhelyek bővítésével is.

A kerületben koncentrálódó társadalmi problémák méľséklése, oldása érdekében erősíti a társadalmi

kohéziőt, a társadalomfejlesztést, e tevékenységében fő sz<jvetségesének tekinti a keľületi non-pľofit

szeľvezeteket. A keľület egészének erysége fejlesztése és a közos társadalmi akarat biztosíthatja, hogy

a kerület egyes részei k<jzötti különbségek nem alapvető szociális és szegľegációs problémákból,

hanem a negyedek identitásábó| származő sajátosságaiból adódnak. Erősíti a keľület lakosságára

jellemző befogadó tiirelmet, küzd a táľsadalmi kirekesztődés méľsékléséért és a fe|zárkőzás

csatornái nak b iztos ításáért.

. VáIlalkozásokľa építő keri'ileti gazdaság

A kerületjovőjének egyik alappillére a helyi gazdaság, és az itt élők erős gazdasági tevékenysége. A

kerĺilet gazdasági dinamikájának 3 fó eleme: az egyetemek és kutatőintézetek által meghatározott

,,tudásipar''; a budapesti viszonylatban is jelentős kulturális értékekre épüIő turizmus, valamint a

keľület tradícióit régőta biztosító vá||a|kozői réteg. Az onkormányzat ennek a három elemnek az

eľősítésére és összekapcsolására építi a he|yi-gazdaságfejlesztési pľogramját. A program legfontosabb

célja, hogy támogassa a kertileti gazdaság szereplőinek töľekvéseit, annak érdekében, hogy főváľosi,

országos és nemzetkozi gazdasági térben is veľsenyképessé tudjanak válni és hosszútávon azok is

maradni.

A kerület gazdasági élet erősítésének célja a fog|a|koztatottság szintjének növelése, a keriilet

jövedelemteľemtő és önfenntartó képességének erősítése, a munkanélkiiliek számának csökkentése, és

a fog|a|konatásba tĺjľténő visszavezetésiik elősegítése. A munkanélkii|iek szźtmának csĺjkkentése

érdekében a kerület tźlmogatja a képzési fog|a|koztatási programokat, az életút programokat, a

rendszeresen źtl|ásbörzéket, és álláskereső klubokat szeryez, különösen az iskola után munkába á1ló

fiataloknak. A kerület megerősíti a közfoglalkoztatási programját, és azt összekĺjti a képzésekkel' A



he|yi vállalkozások fejlesztése elősegíti a versenyképes gazdaság' és a változásokra ľugalmasan

ľeagáló munkaeľő kiná|at kialakulását.

. Közbiztonság, közterĹiletek

Az itt élők, dolgozók és a kerületben megfoľdulók biztonsägtnak, kĹilonösen a közteriiletek

biztonságának növelését alapvető céInak tartja az onkormányzat, s e célkittĺzés elérésében számit a

lakosság aktív együttműködésére. A minőségi kerületi környezet kialakítása, a szabadidő pihenéssel,

sportolással való eltoltésének lehetőségeit bővítendő, továbbra is kiemelt célként kezę|i a kĺjzterületek

és a zoldfelületek megújÍtasát, valamint a sportolási lehetőségek bővítését. Ennek érdekében további

utcák, terek, parkok, sportlétesítmények kerülnek felújításra' felszeľeléstik - wifi - kiegészitésre, új

zöld rekreációs felületek kerülnek kialakításra. A köztertiletek állapotának tatós fennmaľadása,

fenntaľtása érdekében fontos Szeľepet szán a helyi lakók felelősségvállalásának, ezérttámogatja azok

szęwezodését.

A közterületek rendjének,tisnasźryának fokozása, a deviáns területhasználati foľmák megakadá|yozása

érdekében az tinkoľmányzat további pľevenciós és ellenőľzési eszközóket hasznźi fe| az itt élők

érdekében, és kiterjeszti a gondoskodást a társasházakľa és a bérházaha is. A kerékpártft hźůőzat

bővítésével a kerület bekapcsolódik a környezetterhelést csökkentő, egészséges, biĺonságos modern

városi kĺjzlekedési há|őzat kialakításába.

. Fenntaľtható lakókörnvezet

A keľület hossń tźxű felemelkedésének egyik legfontosabb biztosítéka, az önkormányzati

bérháaakban és a tĺírsashźnakban elhelyezkedő kerületi lakásállomány összetételének javítása és a

fizikai állapotának javítása. A lakáspoľtfólió raciona|izźiása, működésének biztosítrása, az épu|et-

üzemeltetés hatékonnyá téte|e, a fI. századi köľülmények kialakitása a cél. Fenntaľthatósági és

megfizethetőségi szempontból is naryon fontos, hogy üzemelési kdltsége csökkenjen a

lakásállománynak. Az á||omźtny felújítása, korszeríĺsítése mellett az intézményrendszer korszertĺsítése

is fontos feladat, meg kell vizsgálni a lakók igényeire szabott hĺĺzmester rendszer kia|akítźsźń, ezze|

ncivelve ahźuakban élés biaonságátis, és új munkahelyek kialakulását.

A 2014-20|9-es időszakban kiemelt figyelemmel fordul az önkormányzat a tźrsasházi épületek és

lakások fe|é. Az éptiletek műszaki állapotának javitásą az é|etveszélyes és elavu|t szerkezetek

kicserélése, biztonságuk nĺivelése közös érdek és feladat, ennek érdekében az cjnkoľmtnyzat

megnöveli támogatási erőfęszítéseit. Emellett a társashźaakban élők biĺonságának és nyugalmának

biztosítása is fontos feladatként jelenik majd meg az önkormányzatvá||a|ásai között.

A kerület vagyonának fenntaľtása éľdekében integľált szervezet kerül létrehozásra, amely fel tudja

vállalni az egész kerületben egységesen magas színvonalú szolgáltatást, a közterületek gondozásában'

a szabá|yos parkolás bizosításában) aZ önkormányzati intézmények és lakások fenntaľtásában is. Az

onkormźnyzatnak az intézmények' és a saját tulajdonú lakásállományának fejlesztése során nagy



hangsĹrlý kell fektetni a megújuló energiaforľások haszná|aÍáta, az elavu|t gépészeti rendszeľek

cseréj ére az uzemelteté s i kö ltsé gek optimal izálása érdekében'

. Stabil önkormányzat

A kerület fejlodésének egyik alappillére a gazdasägl|ag stabil onkormányzat. Az cinkormányzatnak

meg kell óriznie a törvényekben is rögzített bevételi-kiadási egyensúlý. Ennek érdekében elo kell

segíteni a keľület műktjdési és a feladatokkal nem érintett vagyonelemeinek hasznosításából sztrmaző

bevételeinek ncjvelését, kiadásainak raciona|izźůását, terv ezhetoségét.

A kerület hosszú távú fenntartható fejtődése érdekében az önkormányzatnak folytatnia kell a

párbeszédet az itt é|ő|&e|, az itt dolgozókkal, munkaadókkal munkavállalókkal, vállalkozókka| és az

önkormányzati és kormányzati paľtnereivel. Az tigyviteli ľendszer gyorsítása, követésének

optima|izá|ása érdekében át kell témi az e-ĺinkormányzati rendszerre, hory az ĺigymenetek nyomon

követhetőek legyenek,

raciona|izá|ódjon.

aZ osztályok, csopoľtok közotti kommunikáció felgyoľsuljon,

3. A gazdaságfejlesztés cétja - váIlalkozásokra építő keľiileti gazdaság

Foglalkoztatási he|yzet javitźsa; vállalkozói versenyképesség növelése; tuľisztikai vonzero javitása;

munkaero képzés a kerületi ĺlnfenntartó és jövedelemtermelő képesség javítása érdekében, kultuľális

és épitett orökségekre támaszkodó munkahely-teľemtés; kreatív gazdaság; munkanélküliek

helyzetének javítása; negyedekre épülő identitás klaszteľ helyzetének javítás, ,Judásipar''.

A kerület gazdasági pľogľamja két, egymással szoros kapcsolatban álló stratégiai főcél megvalósítása

köré csoportosítható:

I) A kerĺileti gazdasźry versenyképességének növelése a városrész vá||a|kozásait segíti, orientálja

abban, hogy a budapesti, országos, európai és világpiacon éľtékesíthető termékeket és szolgáltatásokat

állíthassanak elő, illetve vonző környezetet bizosít számukra.

II) A foglalkoztatottság helyzetének javítása, mint stratégiai cé|kituzés a kerĺilet lakosságának kíván

olyan lehetőségeket bizosítani, amelyek képessé, alkalmassá teszik őket arľa, hogy akáľ városrész

gazdaságában, akár a kerĺileten kívĺili munkahelyeken munkát tudjanak vállalni. E stratégiai cél

szükségességét Józsefuáros lakosságának iskolai végzettségľe, szakképzettségre vonatkozó

kedvezőtlen adatai indoko lj ák.

4. A kerületi gazdaság veľsenyképességének nłivelése

Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefvźtrosi onkormányzatnak alapvető fe|adata, hogy a helyi

kozszo|gá|tatások műkodtetése mellett vtillra|ja fel a helyi gazdasá'g fejlesztésének feladatát is. E

fe|adate||átás a kerület gazdasági növekedését, az itt élők életminőségének javitásźú segítheti elő,

továbbá az önkormányzat költségvetési forrásainak nĺivelése, valamint a városfejlesztési elképzelések

megvalósítása is csupán a gazdasági ncivekedés elősegítésével valósulhat meg.



Szolgáltatások mennyiségi, minőségi javítása

Az onkormányzat e|sődleges célją hogy támogassa a hiányzo lakossági szolgáltatások fejlesztését,

szabá|yozźsi tervekben biztosított övezetekkel és az ezek a|apján töľténo önkormányzati

ingatlaneladásokkal, va|amint foga|mazzon meg egységes szolgáltatásbővítési, élénkítési programot.

Az önkormányzat elhatźtrozta, hory specifikus témákat és fejlődési utakat is meghatároz a kerület

élénkítése érdekében, melyek összhangban á|lnak főváros, illetve a régiő fejlődési céljaival. Ennek

tükrében folyamatosan bővíti vállalkozásfejlesztési programját, valamint támogatja az ílonnan

|etelepedő vállalkozások, cégek mĺĺködését.

Turisaikai vonzerő jav itása

A fenntartható és versenyképes turisztikai rendszer kialakítása képes segíteni a kerület gazdasági

akÍivitásának novelését. Az elmúlt 4 évben több új szá|loda is felépült a keľületben, jelentősen megnőtt

az idelátogatók szźtma és elégedettségtiket mutatják a nemzetkozi szaksajtóban megjelenő

visszajelzések. Ezek a piacképes idegenfoľgalmi, turisaikai létesítmények, kiszolgáló egységek

elősegítik a kerület folyamatos fejlődését, biĺosítja Budapest gazdasági rendszeréhez va|ő

csatlakozást és a városi életben való aktív részvételt, amely jövedelemforrást jelent és növeli a

városrész önfenntartó képességét. Tovább kell <jsztönözni a vá|Ia|kozásokat, hogy bővítsék

szolgáltatási palettájukat. Egységes turisztikai célokat, valamint tudatos arculatot kell meghatározni a

turisztikai specifikáció során, melynek alkalmazása célszerű az egész kerĺiletre nénu Mindezeken

felül a fenntarthatóság növelése érdekében erősítésre szorul a kerület váľos marketingje, mely tovább

képes erősíteni a kertilet egységes furisztikai célkitűzéseit valamint pontos litmutatást tud adni a

kitűZott célok eléréséhez.

,,Tudásipar''

Józsefuáros váľosszerkezeti és városszervezeti adottságaira alapozva hangsúlyos szerepet vá||a|

Budapest vonzerejének és versenyképességének eľősítésében. A f<ivárosban egyediilálló

koncentrációjli egyetemi és kutató kapacitások, valamint a Belső-Józsefuárosban már kialakult

,,kľeatív milliő'' ny(Ątják azt az innovatív gazdasági köľnyezetet, melynek révén kialakultak a

kertiletbęn a fejlett tudásalapú üzleti szolgáltatások helyei, a kutatás-fejlesztési tertiletek, a kulturális-

szabadidős gazdaságr a épülő szolgáltatasok céIterületei.

A Corvin Sétányon 2016 végére kialakul egy a fóvźtrosban is eryedülálló ..bio-informatikai.. klaszter,

mely 3000 új tudásintenzív munkahellyel bovíti Józsefuáľos munkaeľő piaci kínáIatti, ezze| egészítve

ki az amtryy hangslilyos felsőoktatási koncentrációt. A kerület legnagyobb munkáltatói ezek az

egyetemi intézmények.

Kľeatív gazdaság



Józsefuáros negyedei sajátos épített és kulturális örökségekkel rendelkeznek. A negyedek jól

elküloníthetőek, kivá|óan specifikálhatóak, igy fejlődési útjaik is kijelolhetőek az ott élők

sajátosságaira építve. A specifikáció és közösségtudat, a meghatározoít célokkal való azonosulás

képessége biztosítja a lakók támogatását is a progľamok me|lett és aktív részvételüket a megvalósítás

terén. A negyedekre épĹilő identitás klaszter helyzetének javítása, kulturális és épített örökség elemeire

támaszkodó munkahelvteremtés

Józsefuáros több negyede - Palotanegled, Tisztviselőtelep, Csarnok negyed, Corvin negled - is kivóIó

adottságokkaĺ rendelkezik, a ,,lĺreatív gazdaság,, feltételeinek kialakulása szempontjábóĺ. Ez a máľa

kiatakult küĺĺjnos ,,milliő', vonzza a lrreatív ágazatban éľdekelt szereplőket, vállalkozókat, miivészeket.

Ez afejlődés komoly lehetős,źgeket biztosít a negyedekrtek és a kerületnek. Ezt afolyamatot érdemes és

fontos támogatnia, funkcionálisan gazdagítania az onkormányzatnak, például a Palotanegyedben a

már megjelenő galériák letelepedését támogatva elérni a sajátos arculatú ,,Galéria Negłed,,

kialakulásdĺ. A jovedelemteľmelő képesség fokozásźtva|. magas színvonalú szolgáltatásokat lehet a

teriiletre vonzani, és a kľeatív fiatal vállalkozók, művészek vá||a|kozői szándékait lehet ösztonĺjzni

támogatással, tanácsadással, infrastruktúrával.

Vállalkozási kornyezet j avitása

A kęrĺilet fejlődése és piaci helyzetének erősítése érdekében szem elott kel| tartani a gazdasźępiaci

igénykehez való alkalmazkodásźnak képességét. Az önkormányzat támogatja a piac szereplőinek

fejlődési lehetőségét, az új infoľmációkhoz, tudáshoz va|ő hozzájutásukat, és a tęrĹileti specifikációs

újítások vállalkozókhoz torténő eljuttatását. Szem előtt kell tartani, hog7ĺ az innovatív, az t|hoz, a

megvát|tozott igényekhezmegfe|e|ően a|kalmazkodó gazdaság képes csak hosszú távon megteremteni

és fenntaľtani Józsefu áro s v árt gazdasági aktivitást.

A kerületnek elő kell segíteni az információ aľamlását vállalkozói fóľumok, böľzék és tematikus

előadások, tanácsadás szervezésével. Vállalkozői információs pontok aktivitásának ncivelésével'

tov źhb á vállalkozók számttr a szó ló hírlevél felállításával.

5. A fog|alkoztatottsági helyzet javítása

A kertilet lakosságának és vállalkozásainak jövedelemteremtő és önfenntartó képessége javítása

érdekében a foglalkoztatottság szintjének növelése szükséges. Elengedhetetlen, hory a társadalmi

különbségek növekedését megállítsuk, megkezdjük a munkanélkĺ'iliek sńmának csökkentését és

képzési foglalkoztatási programok, karľier programok, valamint vźů|a|kozás fejlesztési program

segítségéve| támogassuk a terület fejődését, a biztos gazđasági jövő megteremtése érdekében.

A veľsenyképes gazdas ág egyik feltétele, az é|eten źLt tartő tanulás lehetőségének biztosítása a fiatalok

és a tanulni vágyő felnőttek számára, melynek segítségével minden társadalmi csoport számára esélý

lehet nyújtani az é|etminőség javitására, a társadalmi mobilitásra' Az oktatási rendszernek lehetővé



kell tennie a hátrányos he|yzetu gyerekek, fiatalok diffeľenciált fejlesztését, fe|zárkőzását, valamint a

tehetséges gyerekek felkutatását és gondozását is.

Munkaerő képzés

A keľületi nrunkariélküliek száltrának csökkentése éľdekébell, szaklnát kell adni az aktív korú népesség

képzetlen hányada kezébe, s ennek e|ső lépéseként minél több embeľt kell eljuttatni a közoktatási

intézményekbe, afe|zárkőztatőképzésekbe. Segíteni ke|l a munkahely keresésüket, munkába állásukat

is. Miné| több aktív korút ke|l vissza juttatni a munkaeropiacra, ezze| is növelve a gazdasági aktivitást,

csokkentve a kerüIet szociális kiadásait.

Készségfej lesztő képzések

A szakképzések mellett elengedhetetlen a sikeres munkakeresés elősegítése érdekében a számítógépes

képzések indítása is. Ezek a képzések elsősoľban alapfokú ismeretek elsajátítására kell, hogy

irányuljanak, hiszen a városrészek lakóinak alacsony szakképzettsége magába fog|a|ja a számítógépes

ana|fabétizmust is' A számítőgépes ismeret szinte elengedhetetlen egy megfelelő állás elnyeľése

érdekében, hiszen már az önéletľajzokat is digitális formátumban kell elktildeni, és a legtöbb esetben

természetesen online várják a je|enÍkezők oĺé|etrajzát.

A jelenlegi tapasztalatok alapján át kell tekinteni azokat a karrierutakat és feltételeiket' amelyek stabil

munkaerőpiaci pozíciót és így megélhetést biztosíthatnakahtúrányos helyzetű fiataloknak.

Munkanélküliek esé|yeinek j avítása

Az Álláskereső Klubban lehetőség nyílik a munkakeľesőknek friss állások közötti keresgéIésre,

melyeket a Kormányhivatal illetékeseitől kapunk, illetve ingyenesen keresgélhetnek az inteľneten az

álláshirdetésęk kozótt, továbbá telefonálási lehetőség is rendelkezéstikre á||, mindezekben

természetesen segítséget nýjtanak képzett munkatársak, akik önéletrajzirásban is készségesen állnak

rendelkezésre. Évente több alkalommal állasbörze szervezése a KeszýÍĺgyár KĺizösségiHázban,ahol a

munkaadóknak lehetőségük van a megfelelő munkavál|a|őt megfa|źtlni, illetve az źú|źskeresőknek

megismerni a piaci kínálatot és megtaláIniuk a számukra megfelelő állásajánlatot. A borzén - a

munkaadók mellett - kiállítók aképzó intézmények, a családsegitő szervezetek, szociális támogató

intézmények és további, a munkába állást segítő szervezetek.

Munkába ál|ást segítő klubok

Kiilön-külön nők és férfiak számára heti rendszerességgel személyiségfejlesztő klub tartása, ahol

szakképzett vezeto segítségével lehetőségük van a csopoľt tagjainak megbeszélni sikereiket,

kudarcaikat, munkakeľesés során szerzetttapaszta|ataikat. Az eddigi észľevételekszerint az álláskereső

klub miiködtetése indokolt, a heti találkozások alkalmaval megtanulnak csoportban mósokkaĺ

egĺüttmiÍködni, próbainterjúk keretében felkészĺilnek egy valós óllásinterjúra, megtanuljók a családi

viselkedési-, głereknevelési normákat, hozzászolcnak a rendszeres katauséggeĺ járó élenirclhez. A
munkába állást segítő klubokban személyes szolgáltatásként nyílik lehetőség a mentorprogram



igénybevételére is. A projekt az á||áskereséstől az elhelyezkedésig, illetve a foglalkoztatás biztossá

válásáig kíséri firyelemmel és támogatja a klienst.

Új kozfogtalkoztatási program

Ú: kerületi k<ĺzfoglalkoztatási program kerül kialakításra, amely illeszkedik a Nemzeti

Közfoglalko ztatási Program céljaihoz és támogatási rendszeľéhez.

Kiegészítő foglalkoztatási lehetőség

A lakásállomány fenntarthatőságát, az épu|etek biaonságának növelését, illetve a helyi munkaerő

kiná|atra reagá|va, és az itt élők lakhatásának magasabb színvonalának megteremtése érdekében az

önkormányzat kialakítja az épületenkénti házmesterrendszert az önkormányzati tulajdonli

bérházakban.

6. J őzsefv álľosi fej |eszt ések 201 4-f0 1 9-ben

Józsefváros városfejlesztési iľányvona|aít a 2005-ben elfogadott l5 éves kerĺiletfejlesztési stľatégia, és

f007-ben elkészült és többször felti|vizsgált - utoljára f||f-ben - Integrált Városfejlesztési Stľatégia

határońa meg. Jogszabźúyi változások miatt az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, a jelenleg

kidolgozás a|aÍt álló Integľált TelepĹilésfejlesztési Stľatégia fogja felvá|tani, mely a

vagyongazdálkodási terwel összhangban meg fogja határozni a jövőbeni középtávú célokat, valamint

a f0I4 utáni években az Integľált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálataként szo|gá|ő

dokumentumként is fog funkcionálni.

A keľĹileti gazdaságfej|esztés stratégiai céljainak elérése egymásra épülő, integrált progľamokkal,

valamint olyan célzott fejlesztésekkel valósítható meg, amelyekkel a futó fejlesztési pľojektek

eredményei megőrizhetőek, sőt azoka építve további eľedményeket generál.

Józsefuárosi gazdaságfejlesztési pľogľam multiplikátor hatása a keynesi beruhazási multiplikátor hatás

elvén miĺködik, azaz a pľogram kerętébęn a helyi gazdaságba befektetett beruházás újra és újra

keresletet indukál és így n<jveli az összjövedelmet a gazdaságban. A pľogram egyes elemei

kĺjzvetlenül (Corvin Sétany Pľogram, Teleki téri piac felújítása' koaerületi progľamok), más elemei

pedig közvetve (bolcsődefejlesztés, szélesköriĺ partnerség) járulnak hozzá ajövedelemi multiplikátoľ-

hatás működéséhez'

Coľvin Sét,ĺány Program

A kerület és egyben a főváros legnagyobb város-rehabilitációs fejlesztése a20|0-I4-es időszakban a

többi fővárosi programtól eltéróen nem állt meg, hanem eľőteljesen tovább folytatódott. 2014-ben az

önkormányzat és befektető paľľneľe megerősítette és egyben területileg a korszak igényeihez illesztette

az egyuttmukĺjdési megállapodásukat. Ezze| tĄ lendĹiletet kapott a program, melyhez Magyarország

Kormánya is csatlakozott, egy új kutatófejlesztő központ megindításának ttlmogatásáról szĹiletett

döntés.



2015-|6-ban az onkormányzat teljesíti saját válla|ásait, befektető új tudásintenzív munkahelyeket hoz

létre és tobb száz lij lakást. 20l6-ra elkészül a l36-os tömbben a kormányzati ttlmogatással épülő

Bionikai Kutató Központ, amely további befektetéseket vonz a területre és a keľtiletbe. Ezekkel a

Iépésekkel felgyorsul a Corvin Sétány Program és várhatóan 2019-re egy köze| kész állapot fogja

várni az erre járókat.

Auróľa utcai Szakorvo s i Ren de l o intézet fej l esztése, bővíté se

Az önkoľmźnyzat 2010-ben e|határozoÍ:t. fejlesztése a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgá|at (JESZ)
jobb feltételek közé kertilését cé|ozta. A 20|4-ben megindított kivitelezés az épu|et bovítésével és

felújításával oldja meg a kerület egészségĺigyi feladatai ellátásának fejlesztését és a járó beteg

szakellátás korszerűsítését.

Euľópa Belvárosa Program II.

2008-ban került elfogadásra Belső-Józsefuáľos, Palotanegyed fejlesztési akcióterve, az Eurőpa

Belvárosa Program. A Program alapvető célkitűzése volt a negyed szellemi és fizikai megújulásának

elősegítése. A fejlesztéseknek koszönhetően elindult egy folyamat, ami a negyed revita|izáciőjának,

társadalmi-gazdasági megújulásának a|apjáttette le. AzBurőpa Belvárosa Pľogľam e|ért eredményeire

a|apozxa, a keľiileti fejlesaési stratégiával ĺisszhangban f}I3-ban megtörtént a további fejlesztési

beavatkozások meghatározása, és a munkák progľamozása. 2O|4-ben a Főváľosi onkormányzattól

elnyert támogatás segítségével indultak meg a munkák' melyek 20|6-ra fejeződnek be. Középpontban

a kľeatív - vá||a|kozői k<irnyezet javitása, a turisztikai és tudásbázis alapli fejlesztési irányok további

erősítése, a közterĺileti fejlesztések, és építészeti énékek megőľzése áll.

Magdolna Negyed Pľogram

A Magdolna Negyed Progľam III. iiteme 2015. évben fog lezírulni. A Program három üteme, amely

2004-tő| zajlik jelentós vá|tozásokat hozott a negyed életében. Az Eurőpai Uniós 2007-20|3-as

tervezési időszak 3,9 milliárd Ft-os támogatásának felhasználásźtva| tortént az egyik legnagyobb

előrelépés, és ezeket az eredményeket kell a20l4-f0|9-es időszakbanmegőrizni.

orcry Negyed Progľam

Józsęfuiíĺos harom nagy vĺĺľosfejlesztési projektjét - Palotanegyęd, Corvin Séüány Program,
Magdolna Negyed _ ktjvetően megkezdődik a kerület ezen részéhez kapcsolódó fejlesztési
pro qram kialakítás a. A 20I 4-20



2. mel|éklet

Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváľosĺ Onkorm ányzat

Ktizép- és hosszútávri

VAGYoNGÁ.ZDÁLKoDÁSI TERVE

Bevezetés

A Budapest VIII. keľület Józsefuáros tnkormányzata a nemzeti vagyonľól sző|ő f01l. évi CXCVI.
törvény 7. s (l) bekezdése a|apján elkészítette a*Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét''.

A törvény idézett (l) - (2) bekezdése kimondja, hogy ,.a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a

kozfetadat ellátásának biztosítása, ideértve a lakossóg közszolgáItatásokkal vaĺó eĺlátását és e

feladatok eĺlátásához szülĺséges infrastruhúra biztosítósót. A nemzeti vagyonnal felelős módon,

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni' Á nemzeti vagyongazdálkodas feladata a nemzeti yag/on

rendeltetésének megfelelő, az állam, az onkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó,

elsődlegesen a kozfeladatok eĺlátáSához ĺźs a mindenkori társadalmi szüĺĺségletek kielégítéséhez

szi)Irséges, eg1lséges elveken alapuĺó, átĺátható, hatékony és költségtakarékos miiködtetése, értékének

megőľzése, állagának védelme, értélcrlövelő használata, hąsmosítása, głarapĺtása, továbbó az áIIam

vag/ a helyi onkormányzat feladatának ellátása szempontjóból felesĺegessé váló vag/ontórĐ/ak

eIidegenítése.,,

A Józsefuáľosi Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének feladata, hogy kijeltjlje a

vagyongazdálkodásra vonatkozó intézkedések irányvonalát, összhangban az önkormányzat Képviselő-

testiiletének Gazdasági Progľamjával, a kerĺiletfejlesztési dokumentumokkal - ITS, kerületfejlesztési

koncepció - a kerület közszo|gźůtatását meghatározó törvényi és ellátási dokumentumokkal, valamint

egyéb más a kerület életét érintő koncepciókkal és stratégiákkal' megfoga|mazxa ezze| a

v agy ongazdálko dás ko zép - é s ho s s ztitávú cél kitűzé s e it.

I. Az Önkorm ányzati vagyon szabáůy ozálsának j ogi ktiľnyezete

Az onkormányzat vag1łona az Alaptorvény 38. cikk (1) bekezdése alapján nemzeti vag)/on. A nemzeti

vagyon kezelésének és védelmének célja a kozérdek szo|gá|ata, a közos szükségletek kielégítése és a

természeti erőforľások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Az
önkormányzat vagyonára vonatkoző legfontosabb jogszabály a nemzeti vagyonról szóló 20i1. évi

CXCM. töľvény, melynek alapján az önkoľmányzatvagyona töľzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

A töľzsvagyon a kötelező <jnkoľmányzati fe|adatkor e||źÍ.źsźú vagy hatáskĺiľ gyakoľlását szolgálja. A
törzsvagyonon belül a következő kategóriákat kiilĺjnbözteti meg a törvény:

- A helyi önkormányzatkizźrő|agos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,

c) a helyi onkormányzat tulajdonában á'||ő - külön törvény rendelkezése a|apjánrészére źftadotI - vizek,

közcélú vízi létesítménvek. ide nem értve a vízi közműveket,



Ide taltozik, amit törvény vagy a helyi onkormányzat ľendelete nemzetgazđasági szempontból kiemelt
jelentoségű nemzeti vagyonnak minosít.

- A helyi önkormányzat kor|átozottan forgalomképes törzsvagyonátképezi:

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló k<izmű,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi ĺlnkormányzat képviselő-testülete és szervei,
továbbá a helyi önkormányzat źúta| fenntartott, kĺjzfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatának ellátásátszo|gá|ő épĹilet, épĹiletrész,

c) a helyi önkormányzat tobbségi tulajdonában á||ő, kozszo|gá|tatási tevékenységet vagy parkolási

szolgáltatást el|átő gazdasági táľsaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági

ľészesedés, továbbá

d) törvény vagy a helyi onkormźnyzat rendelete koľlátozottan forgalomképes vagyonelemként á||apít
meg-

A tulajdonost megilleto jogokkal, mind a tcirzsvagyon, mind az uzĺeti vagyon kĺjľében a Képviselő-
testület rendelkezik, melynek egyes elemei ĺjnkormányzati rendeletekben keľtiltek átengedésre a
bizottság és a polgármesteľ részére.

Az önkormá ny zati vagyonra vonatkozó legfontosabb j ogszabályok :

Törvények: Alaptĺĺrvény, Magyaľországhe|yi önkormányzatairól szó|ő flIl. évi CLXXXIX. törvény,
a nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény, az á||amháztaľtásról sző|ő f0I1. évi CXCV.
törvény, Magyarország gazdasági stabilitásárő| sző|ő fDII. évi CXCIV. törvény, a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról sző|ő |993. évi
LXXVIII. törvény, az épitett környezet a|akítźsárő| és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Rendeletek: az ĺłlt. végrehajtására kiadott 368/20|1.(XII.31.) Koľmányrendelet

Helyi rendeletek: Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásárót szóló 66/20|2.(Xn.13.) önkormányzati ľendelet, a Jőzsefvtrosi onkormányzat
tulajdonában lévő közterĺiletek hasznźůatáról és haszná|atának rendjéről sző|ő 18ĺ2013. (Iv.24.)
közteriilet-haszná|at, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában átló lakások béľbeadásának

feltételeiről, valamint a lakbér mértékérő| sző|ő 1612010. (III.08.) számű önkormányzati rende|et, az

onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

sző|ő 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet, az onkormányzattu|ajdonźtban álló nem lakás céljára

szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 3f/f0l3. (Vil.15.) önkormányzati rende|et, az

onkormányzat tu|ajdonában á||ő lakások elidegenítésérő| sző|ő 33/2013. (V[.15.) önkormányzati

rendelet, a piacokról sző|ő 6120|4. (nI. 06.) önkormányzati rendelet.

Képviselő-testiileti normatív határozatok: versenyeztetési eljárás,közbeszerzés alatti beszerzések.

Az onkormźnyzat a vagyonźról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(xII.13.) önkormányzati rendelet 15/A. $ (1) bekezdése alapján ,,A vagyongazdóIkodĺźs rendeltetése
biztosítasónak céljából közép- és hosszú tavú vagłongazdálkodási tervet kell készíteni.

(2) A kôzéptávú vaglongazdóIkodósi terv legaĺább hórom, a hosszú tavú vagyongazdáIkodósi terv
legalóbb öt évre készül, melyeket a Képviselő-testüIet hagy jóvĺź.

( 3 ) Á v agy o n gaz dál ko dós i t erv e ke t ké t év e nt e fe liil ke I l v iz s gáln i.',



il. Kizáľólagos tinkormányzati tutajdonban ál|ó nemzeti vagyon bemutatása

Az Nvfv. szabá|yozása alapjźn ebbe a kategóriába tartoznak a kozteľületek. Az épített környezet
alakítáSáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény értelmében közterület a közhaszná|atra
szo|gá|ő minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban źů|ő füldterület, amelyet az ingat|an-
nyilvántaľtás ekként tart nyilván.

Jelen vagyongazdá|kodźtsi teľv az onkormányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó fejlesztési
irányokat ad meg.

A közterület egy átfogó elnevezés, mely magában foglalja az utat, és a zcjldfelü|eteket is. A kozúti
közlekedés szabźt|yairő| sző|ő |/|915. (il.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) éľtęlmében azift a
gyalogosok és a közűti járművek közlekedésére szolgáló közterüIet (kozút), illetőleg magánterület
(kozforgalom elol el nem zárt magántft).

1. Helyi közutak

Az önkormányzatok tulajdonában levő közutak a helyi kozitthźL|őZatbatartoznak. Az onkormźnyzat
tulajdonában lévő helyi közutak tlthéiőzati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján -

a következő útosztályba soroltak: belterületi másodrendű fóutak és belterületi mellékutak (gyűjtőutak,

lakó- és kiszolgáló utak). A belteľĺileti közutak hossza 48,5J krn, ebbő| |%o-a tekinthető nem

kiépítettnek (másodrendű főlit 0,425 km, lakó- és kiszolgáló 0,054 km). Az utak tulajdonjoga és

kezelése megoszlik a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi onkormányzat között. (fovárosi tulajdonú
és kezelésű, keľtileti tulajdonú fővárosi kezeléstĺ és kertileti tulajdonú és kezelésű úttest).

A kerüIet Ĺltjainak és gyalogos felületeinek, járdáinak állapota a környező keriiletek hasonló
köztertiletei áI|apotźtva| egy szinten van, de a keľĺiletben azert ta|źL|hatók rossz minőségű útszakaszok
is. Az onkormányzatf0l0-f014 köz<jtt megkezdte kiemelt feladatként a közteri.iletek megijítását.

Önkormányzati saját fonásból megvalósított legfontosabb közterület rekonstrukciók a Golgota tér
(bruttó 74.900.777 Ft), a Horváth Mihály tér (bruttó 108.889.843 Ft) és a Harminckettesek tere (bruttó

Iz.598'400 Ft) voltak. Af0|4. év folyamán az onkormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően további
terek, parkok és út menti teľtiletek újultak meg bruttó 150.000.000,- Ft értékben.

Józsefuárosban a Magdo|na Negyed Program III. keretei köĺ is tĺjrténtek közteľület rekonstrukciók
Európai Uniós foľrások felhasználásáva|, bruItő 900 millió Ft értékben: Teleki tér zoldfeli'iletei,
útfelületei, a ,,FiDo'' tér, a Magdolna utca (Dankó- Dobozi közötti szakasz), a Bauer Sándor utca
(Népszínház és Homok utca közötti szakasz) és a Kálvária tér.

Az Európa Belvárosa Program keretében Európai Uniós foľľások felhasználásával 1600 m2 sétálóutca

és cisszesen mintegy |I ezer m2 csillapított forgalmú utca került kialakításra. A közel kétmilliárd forint
osszköltségű pľojektből négy utca újult meg, így aGyu|aiPá|, aKófaragő, allldźria és a Horánszky
utca, illetve a Gutenberg tér'

Ktizéptávú teľv: A Budapest VIII. Kerület Józsefváros onkormńnyzat Yagyongazdátkodási
tervének kiizéptávrĺ feladata, a keľület kiizterĺiletei ľendezett állapotának megőľzése, a
megújított közteľü|etek eľőfeszítéseinek megőľzése, a leľomlás megakadályozása fenntaľtási és

szab á|y ozási eszkiizö kkel.

Az önkormányzat további fejlesztéseket is tewez. 20|4 őszén elindult Európa Belvárosa Program II.

ütemében az önkormányzat folytatja az első időszak kozterĺileti fejlesztéseit' a Fővárosi
onkormányzat fonásainak bevonásával, összesen bruttó 200 millió Ft nagyságľendiĺ. Ezek a munkák
kiemelten a Bródy Sándor utcát érintik.

Hosszűtávú tervz Az tinkoľmányzat hosszútávra tervezett feladatai az esetlegesen újabb, az
elmrĺlt években nem éľintett közteľĺiletek felrĺjítása, újabb játszóteľek létľehozása, a keľiilet
lakosságának igényeih ez igazodva.



2. Zö|dteriiletek, ztildfelületek

A kerĺiletet alkotó és meghatározó zöldfelületek tulajdonjoga megoszlik több szereplő kozött, mint
például a Fiumei liti Sírkert' aKozszo|gálati Eg1etem-orczy park,vagy a Nemzeti Múzeum keftje.

Az tnkormányzat tulajdonában álló teĺek alapterülete 1|7.I7O m2, ebből pázsitos 61.694 m,.Ezen
túlmenően az egyéb zöldteľület 6f80 m, alapterületű (ide taľtozik például azístmenti zöldterületek).

A kerület tereit és utcáit meghatároző, az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek: Szabó Eľvin
tér, Mikszáth Kálmán téľ, Vajda Péter utcai zöldsáv, Pollack Mihály tér, Gutenbeľg tér,

Harminckettesek tere, Horváth Mihály tér, ,Nap'' tér (teresedés a Nap u és Leonardo u

keresztezódésénél), ,,FiDo'' tér (Fiumei és Dobozi utcák közĺjtti teresedés), Tbiliszi téľ (volt Vagon
tér), további keľületi tulajdonú útvonalak menti fasorok. Egyéb, nem kerületi tulajdonban á||ő

zöldfelĹiletek: Blaha Lujzat&, ',Kiscsibész'' tér (József krt.' Baľoss u. és Kľúdy u. közö,tt), Nagyváľad
tér.

Az elmúlt időszakban elkészült nagyarányű kĺjzteľület rekonstrukciók (Teleki tér,Kźivária tér' FiDo''
tér), mellett az önkormányzat dcĺntött arró|, hogy pótolja Józsefuáros kiszÁradt, elpusztult fáit, cserjéit
cisszesen mintegy bruttó t 8.600.000 Ft értékben, mint például a Vajda Péteľ utcai zöldsávban.

Emellett az önkormányzat tobb kozosségi kert kezdeményezésnek is teret adott, és tttmogatta azok
létrejöttét, például a Magdolna u.24., vary Tolnai Lajos u. 23. a|att.

Ktizéptávtĺ teľv: Az tinkoľmányzatvagyongazdálkodási tervének kiizéptávú feladatai jelentősek
a ziild feliiletek megőrzésének és fej lesztésének teki ntetében.

Józsefuárost nagyrészt belvárosias jellegéből adódóan magasabb fokű zaj- és légszennyezettség
je|lemzi, melyet elsősorban a közlekedés okoz. Ennek csökkentése éľdekében a Józsefuárosi
onkormányzat kiemelt célja, hogy élhetőbb, banátságosabb, zöldebb, fenntarthatóbb környezetet
alakítson ki a kerület lakosai számára.

A városias településen élők megfelelő komfortéľzésének kialakulásában jelentős szeľepet játszlk a
település komplex zĺjldfelületi ľendszere' A lakók életkörülményeit a biológiailag aktív felületek
nagyménékben mikroklimatikus hatásukkal befolyásolják, jelentosen enyhítik a nyári forróságot,
emellett az esztétikus megjelenés is jelentős hatással van az életminőségre.

A nagy kiterjedéS|.ĺ, legalább 3D%o-ban

növényzettel fedett kĺjzterületek Teljes kiterjedés (m,) Tulajdonos

Teleki tér 29.6s0 Józsefuáros

Rezső tér 28.609 Józsefuáros

Golgota tér 19.976 Józsefuáros

Ká|vźriatér 17.247 Józsefuáľos

Máýás tér 6.055 Józsefuáros

Osszesen 101.537



Az utcák, teľek és parkok esetében általánosan javasolt, hogy ahol a kozmiivek engedik, a telepítés
utóni ruegfeĺelő fenntartás költség igénye figłelembe vételével, fatelepítéssel kell zöldíteni a tereket,

utcákat. Ezen belül, lehetőség szerint torekedni kell a hazai nemesítésíÍ, a kozterüIeti fásításľa
alkalm as t axon o k l is t áj án s z e r e pl ő fafaj t ák t e l e p ít é s ér e.

Hosszrĺtávrĺ terv: Az önkormányzat hosszútávrĺ teľvei ktiztitt továbbra is szeľepel a fásítás és új
ntivénytelepítés, természetvédelmi/növényismereti tanutcdk kialakítása, ezek ktiztitt a támogatott
iľányok az épületek, a tetőt és a be|ső udvaľok ziildesítése.

ilI. Koľlátozottan forgalomképes ttiľzsvagyon

A helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szeľvei, továbbá

a helyi önkormányzat á|talfenntartott, kozfeladatot ellátó lntézmény, költségvetési szerv elhelyezését,

valam int azok f e| adatának e l l átás át szol gźiő ép ül et, épi'i l etrész.

III/1. Józsefoáľosi Egészségügyi Szolgálat

Intézmény neve clm

Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat (a

továbbiakban JESZ) 1084 Budapest, Auróra u'f2-28.

JE\Z l Védőnői Szolgálat l083 Budapest, Szigony u.2ĺA. (373m2)

IE9Z l Védőnői Szolgálat 1088 Budapest, Trefort u. 3-5. (2789 m2)

JE9Z l Gondozó (nem az önkormányzat
tulajdonában van aZ ingatlan)

1089 Budapest, Koľányi S. u. 3/A.,

t082 Budapest, Üllői ílt82. (3O3f m2)

A JEIZ feladatai között szeľepel az a|ape||átás, a magas színvonalú járó-beteg szakellátás, a

foglalkozás-egészségügyi ellátás, gondozási tevékenység védőnői ellátás és alapellátás biztosítása,

ahol 325.000 orvos-beteg ta|źńkozás töľténik évente. A rendelőintézet terülęt szerinti ellátási
kötelezettsége a VIII. keriileti betegekre vonatkozik, ami 2009-es adatok a|apján 82'000 lakost jelent,

de más kerületbőI is érkeznek betegek az intézetbe.

Kőzéptávű teru: Az tinkoľmányzatvagyongazdálkodási teľvének középtávú feladata az,hogy az
Európai Uniós pá|yázaton elnyeľt foľrások segítségével 2015 végéľe a teljes ľekonstrukciót
megvalósítsa, és az épiilet bővítésével és felújításával megoldja megoldja a keľiilet egészségiigyi
feladatainak ellátásának fejlesztését és a járő beteg szakellátás koľszerűsítését, befogadva a
Koľányi Sándoľ utcai Tüdőgondozó Intézet feladatait is.

A projekt jelenlegi összköltsége l 509 830 52f Ft, melyből uniós tétmogatźs 970 000 000 Ft,

önkormányzati sajátforĺźs254 550 000 Ft, beltigyminisztériumi támogatás285 f80 5f2Ft.

Hosszútávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdáůkodálsi tervének, hosszútávű Íe|adata az
intézmény fenntańása a koľszeríĺ' gyoľs' folyamatos járóbeteg-szake|látás éľdekében, ezzel is
niivelve lakosság biztonságéľzetét, és érvényľe juttatni az egészséghez és egészséges köľnyezethez
való jogukat.

III/2. Nevelési, oktatási célú intézmények



Az épĺiletek, építmények felrijítására az e|mtilÍ. években folyamatosan, je|entős ráfordítás történt, így
elmondató, hogy az állapotuk megfelelő' az onkoľmányzat a nevelési, oktatási intézményeiben
ren dszeres karbantaľtással tudj a biztos ítan i az e||źttás fe|téte leit.

.. Az óvodák területi elhelyezkedése jó, környezetük családias hangulatri. Az épületek, építmények
, fe|íjítására az elmű|t években folyamatosan, .jelentős ráfordítás tciľtént, így elmondatő, hogy az:, állapotuk megfele|ő, az önkormźtnyzat a nevelési, oktatási intézményeiben a rendszeres kaľbantartással

; tudja biĺosítani az ellátás feltéte|eit.

. A z ővodai ellátás 13 óvodában (l5 telephelyen) folyik.

ovodák

Gyerek-Viľág Napközi otthonos ovoda
l082 Budapest, Baross u. l1 1/b. (székhely),
1082 Budapest, Baross u.9i-93.
(teIephely/tagóvoda)

Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda l089 Budapest, Bláthy o. u.35. (székhely)

Várunk Rád Napkozi otthonos ovoda l086 Budapest, Csobánc u. 5. (székhely)

Napsugár Napkozi otthonos ovoda t 086 Budapest' Dankó u. 3 l. (székhely)

Koszorú Napközi otthonos óvoda
l08ó Budapest, Koszoľú u. l4-l6. (székhely),
l086 Budapest, Koszorú u. 15. (telephely,
játszóudvar)

Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda 108l Budapest, Kun u. 3. (székhely)

Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-l5. (székhely)

ľÁ-ľI-xa Napközi otthonos óvoda 1088 Budapest, Rákóczi út l5. (székhe|y)

Pitypang Napközi offhonos ovoda
t087 Budapest,Százados út 14. (székhely), 1087
Budapest, Százados tÍ 8-|2. (telephely,
játszóudvar)

Szivárvány Napközi otthonos ovoda l083 Budapest, Szigony u. 18. (székhely), 1083
Budapest' Tömő u. 38/A. (telephely/tagóvoda)

Százszorszép Napközi offhonos ovoda 1086 Budapest, Szíĺz u. 2. (székhely)

Napraforgó Napkĺlzi otthonos ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.,1084
Budapest, Víg u. l0. (telephely, játszóudvar)

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 1089 Budapest, Vajda P . u. 37 . (székhely)

IskoIák

Deák Diák Altalános Iskola l081 Budapest,II. János Pál pápatér 4.
(székhely)

Losonci téri Altalános Iskola 1083 Budapest, Losonci tér i. (székhely)



Budapest VIII' kerületi Németh Lász|ő Áltuláno'
Iskola

1084 Budapest, Német u. 14. (székhely), 1084

Budapest, Német u. 12. (telephely, játszóudvar),
l 084 Budap est, I őzsef u. ff .

Vajda Péter Enek-zenei A|ta|ános és Sportiskola l089 Budapest, Vajda Péter u. f5-31 . (székhely)

Lakatos Menyhén Altalános Iskola és
Gimnázium

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8. (székhely)'
t086 Budapest, Bauer Sándor u. 4. (spoľtudvar)

Józsefu árosi Egységes Gyó gypedagógiai
Módszeľtani Intézménv és Altalános Iskola

l084 Budapest, Tolnai Lajos u. l1-15. (székhely)

Józsefuárosi Zęneiskola Alapfokú Művészeti
Iskola

1082 Budapest, Nap u. 33. (székhely)

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Altalános Iskola

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

Egyéb közneve lés i intézmény

Fovárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerÍileti
Tagintézménye

1081 Budapest II. János Pá|pźtpatér 4.

(székhely)

A köznevelési
intézményekben 2010.
és 2014. közfitt
megvalósult
felújítások

2010 20rl 20tf-20r4

Katica Ovoda
Epület felújítás KEOP
pźúyázat l15 528 e Ft

Hétszinvirág ovoda Udvar felújítás 40 956
eFt

Pitypang Ovoda
Udvar fehijítás 4f 9856
eFt

Losonci Iskola
Epület felújítás KEOP
3f6 f58 eFt

Uszoda hőközpont
felújíĺás 5 027 eFt

Uszoda felújítás 949 e
Ft

Kincskereső ovoda
Udvar és tető felújítás
47 563 eFt

Koszorú ovoda
Udvar fehijítás |234 e

Ft

Németh Lász|ő iskola
Homlokzat felújítás 56
ff1 eFt

Minden helyiség
kifestése, sportudvar
felújítása

Molnár Ferenc Iskola
TetőfelújÍtás 4f 763 e
Ft

Vaida Péter Iskola
Födém felújítás 19 657
eFt



Lakatos Menyhért
Iskola

Épület felíljítás 37 48g
eFt

Éptilet fe|újítás 29 303
eFt

JEGYMI EpüIet fe|újítás KEoP
81 361 e Ft

Szivárvánv ovoda Vezetékľendszer
felúiítás 493I eFt

Szźnszorszép ovoda Etellift felújítás 4 4|5 e
Ft

Középtávú terv: Az önkormányzat vagyoneazdálkodási teľvének kiizéptávú fe|adatao az IJj
Széchenyi Terv ,,Epületeneľgetikai fejlesztések és a könĺi|ágítás eneľgiatakarékos átallakitása''
elnyeľt 100 millió foľint támogatás, 115.890.551 Ft felhaszná|ásával, a Napľafoľgó, a
Százszorszép és a Váľunk Rád Napközi Otthonos óvoda, valamint a JőzseÍvárosi Polgármesteľi
Hivatal épĺĺletének energetikai fejlesztése.

A kiemelt cé| az energiafelhasználás csökkentése és az energiahatékonyság növelése. Ennek
érdekében a munkálatok kiteľjednek a nyí|ászttrók és a fűtéSi rendszer korszeľűsítése mellett az egyes
épüIetek külső hőszigete|ésére is.Ezálta| nem csak a rezsiköltségek és az épiiletek fenntaltási kdltségei
mérséklődnek, de külsőleg is megszépülnek az éptiletek' A beruhtnás keretében a régi, elavult
nyí|ászárők helyére új' jó szigetelőképességrĺ nyi|ászárők kerülnek mind a négy intézményben,
amelyek tobbsége nagy felĹileten kĺilső homlokzati hőszigetelést kap. Az óvodákban termosztatikus
radiátorszelepeket szerelnek fel' melyekkel helyiségenként szabá|yozhatóvá válik a fűtési rendszer,
illetve a ftĺtőtestek teljesítménye.

A demográfiai adatok és a jogszabá|yi vźůtozások (2015. szeptember l-jétől óvodaköteles, aki
augusztus 31-ig a 3. életévét betöIti) a|apján megállapíthatő,hogy az e||átandő gyermekek száma
emelkedni fog, amely kapacitáshiáný eredményez. A férőhelyhiány kezelésére a Pitypang ovoda
,,újjáépül''' melynek eredményeként + 2 csoport indításával az intézmény felvehető maximális
gyermeklétszám megemelhető.

Hosszútávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdáikodálsi tervének hosszútávú feladata, hogy a
m egtakaľítások eľedm ény ét az intézményei továb bi fej lesztéséľe foľdítsa.

IIa3. Szociális és gyeľmekjóléti intézmények

I|v 3 . | . Józsefu áros i Egyes ített Bĺjlcsődék (JEB )

JEB székhe|ve 1083 Budapest, Szigetváľi u. l. (utca szint)

Gyermekkert Bölcsőde (telephely, tagintézmény) 1082 Budapest, Naglrtemplom u. 3.

M in ĹMan ó B ĺj l c s ő d e (te leph e ly, tagintézmény) 1083 Budapest, Baross u. 103/A. (foldszint)

B abóca B ölcsőde (tel ephely, tagintézmény) 1083 Budapest, Baross u. 1 17. (ftildszint)

Tii c s ö k- l ak B o l c s ő de (te lephe ly, tagintézmény) 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

J źúékv ár B ölcsőde (telephely, tagintézmény) l085 Budapest, Horánszky u.2l.

Fecsegő-tipegők Bölcsőde (telephely,
tagintézmény) l087 Budapest, Százados út 1

Konyha (telephely) l087 Budapest' Keľepesi tÍ29/A.



Pozitívumként említendő, hogy Európai Uniós forrás bevonásával megvalósult beruházás
eredményeképpen, f}|f szeptembeľében megnyithatott a Budapest, Tolnai Lajos u. |9. szám a|atti
Tücsök-lak Bolcsőde

2010-20114 években aZ Önkormányzat valamennyi bölcsődén végzett kisebb javításokat és

fejlesztéseket.



IIIĺ3.f . Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont

A kö zp ont f el adate||átźtsát az a|ábbi i n gatl anok szo I gálj ák :

JSZSZGYK Cím:

Székhely, Családi Segítő
Központ

1081 Budapest, Népszínházu.2f. (l83 m2)

Gyermekjóléti központ és a
gazdasági szervezet

1089 Budapest, Kőris u.35. (865 m2)

Gyermekek Atmeneti Otthona 1088 Budapest, Szentkirályi u. l5. I. em. 4. (21| m,)

Raktáľ és népkonyha 1086 Budapest, Magdolna u. 43. ( 43,1 mz)

Krízislakások ( 4db) 1089 Budapest, Sárkány l. |4.fsz.I, (34 m2),l083 Budapest,Illés
u.^18. fsz. 8.(22m.),l086 Budapest, Karácsoĺy S.u'ff.I. (30,7
m,), l089 Budapest, Kőris u. 4ĺaI.9. (30,3 m.)

Házi segítségnyújtás és
Szociális étkeztetés szakmai
egység és ügyfélfogadás

1089 Budapest, Orcry itt4l.(fľl m2)

Nappali ellátás klubjai l0^89 Budapest, Delej u. 34. (Napľaforgó Idősek Klubja) (270
m.), 1 08 1 Budapest, II. János Pá| pźrya tér |7 . (Ciklámen Idősek
Klubja) (2f7 m'),1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg Idősek Klubja)
(|40 m.),l082 Budapest, Baľoss u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
(|26 m'),1084 Budapest, Máýás tér 4. (Reménysugár Idősek
Klubja) (fI4 m,),1082 Budapest' Kisstáció^u. 1l. (Eľtelmi
Fogyatékosok Napközi otthona) (|96,52 m,), l084 Budapest,
Máýąs tér 12. (Máýás Klub-Szenvedélybetegek nappali ellátása)
(70 m")

Ezü stfenyő G ondozőhźa,
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás telephelye

1087 Budapest, KerepesitftfglA( 333 m2)

LELEK-Pont lľoda, valamint
a Misráns iÍoda

l084 Budapest, Déri Miksa u' 3. fsz. 4' (156 m")

LELEK_HáZ* 1086 Budapest, Koszorú u.4-6, (21f7 m2)

Családos Közösségi Szá||ás
t&*

1086 Budapest, Szerdahelyiu. 5. (386 m')



LELEK szá||ás (20 db) *** 1086 Budapest, Bauer S. u. 9-1 1. fsz.1. , 1084 Budapest, Józsefu.
5'7 . fsz. 2, |084 Budapest, József u. 59. fsz.4., l08l Budapest, Vay
Adám u. 4. I. em.22., 1081 Budapest, Vay Adám u. 6. fsz.9. ,1084
Budapest, Nagyfuvaro s u. f6.I. em.f|., 1089 Budapest, Kőris u.

4lAfsz.1., 1089 Budapest, Kőris u. 1l. fsz. 13., 1082 Budapest'
Kisfaludy u. l0-l2. I. em. 18., 1086 Budapest, Lujza u. 34. félemelet
16., 1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em.f}.,1089 Budapest,
Dugonics u. 14. felemelet 1., 1089 Budapest, Dtrgonics u 16 T

em.77 ., l089 Budapest, Kálvária u. 10/b I. em.l8., 1089 Budapest,
Ktůváriau.f6.fsz.9. , 1086 Budapest' Magdolna u. |2.fsz.2.,1086
Budapest, Magdolna u. 4|. fsz.4., 1083 Budapest, Tömő u' f3lb fsz.
6., 1083 Budapest, Tömő u. 5ó. fsz. 19., l083 Budapest, Tömő u.

60. fsz.14.

Megjegyzés: *ĺ. LÉLEK-Házban zaj|ik a lÉLEK-Program szakmai programja szerint a lakhatás

biztosításának első lépcsóje (férőhe|yszám: f0 fő). A kis férőhelyszámű, a személyességet biztosító
szoIgźiati szá||ás a hagyományos hajlékta|an e|lźttási intézményi formákba foga|milag be nem

illeszthető védett, közösségi szá|lás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák
egyfajta ĺitvözete, szigorú házirenddel.

** Az ingatlant a családok számźtra, egyfajta kozösségi szállásként hasznosítjuk. A Pľogram a
Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypőt|ő e||átźtsi formát valósít meg. Ennek megfelelően
ezen a családi kozösségi sálláson alapvetően teljes és gyermekes családokat helyeziink el, olyanokat,
akik gazdasági éľtelemben képesek a család fennÍartására, életviteltik is megfelelő, azonban

valamilyen okból lakhatásikľízishelyzetbe kerültek Józsefuáľosban. A családok elhelyezése legfeljebb

1 éves időszaba lehetséges. Az önkormányzatibér|akásba történő továbbhelyezésük legkevesebb fél
év után |ehetséges.

**{< Az onkormányzat a LÉLEK-Házban ľehabilitálódott személyek számára minimum l év

időtartamra szolgálati béľlakást binosit, a 49112011. (XII.I5') száműhatározatával elfogadott és a
|9l20lf. (I.19.) számú határozatával módosított szakmai progľamban foglaltak szerint. A beköltözők a

szo|gá|ati lakás teljes rezsiköltségének (viz, villany, gźn), vl||anyfűtéses lakás esetén minimum 30

száza|ékát, gázfutés lakás esetén minimum 50 száza|ékéúťĺzetik.

A hasznosítás minden esetben az a|apítő okirat' illetve az SZMSZ szerinti alaptevékenységet,

szolgá|ják.

A Kerepesi ílt 29/a szám a|att ta|á|hatő Józsefuárosi Szociális és Gyermekvédelmi Kozpont

Időskorriak Átmeneti otthona a kerület régőta felújítani kívánt intézménye. A felújítás érdekében

dontött űgy az onkormányzat,hogy pá|yázik a,,Szociális szakosított ellátást és a gyeľmekek átmeneti

gondozását szolrgtiő önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása tźtmogatésára,, tźttgyű, a

nemzetgazdasági miniszter á|ta| - a beltigYminiszterrel és az emberi eľőforrások miniszteľével

egyetétésben - kiírt pá|yázatra. A tervezett, mintegy bruttó 40.000.000,- Ft-ot kitevő fejlesztés

keretében azépu|et teljes módon megújulhat, mely aze|Iátás minőségét nagyban javitja majd. Ennek

keretében az épu|et energetikai megújítása (külső hőszigetelés, nyi|ászźrők cseréje, f,itési rendszer

korszerűsítése) mellett a közművek felújítása (szennyvize|vezető htúőzat javitása, elektromos há|őzat

korszerűsítése, informáciős há|őzat fejlesztése) és az épület, valamint környezetének ktilső-belső

fejlesztése (homlokzat festése, tetőszerkezet javítása, bejźlrati kapuk javitása, belső festése, b,(ftorzat

cseréje, kornyezetľendezés, külso raktáľ felújítása) töľténik meg.

Ktizéptávr'i teľv: Äz önkoľmányzat vagyongazdáIkodási teruének ktizéptávú fe|adata' a
szolgáltatások szinten taľtása, a kialakított ingatlanok jó állapotban való megőrzése.



Hosszűtávrĺ terv: Az önkoľmányzat vagyongazdáł|kodási teľvének hosszrútávű Íe|adatao az
intézmények fenntartása, és lalľások folyamatos biztosítása a LÉLEK-Pľogľamhoz.

III/4. Polgármesteri Hivatal

Középtávrĺ teľv: Az tinkormányzat vagyongazdálkodási telvének ktizéptávú feladata, a
Polgáľmesteri Hivatal épüIetének eneľgetikai megújítĺása.

Az onkormányzat KEOP-S.5.0/A/I2-f0I3-0|22 projektazonosítójú támogatást nyert el,
,,Energiaraciona|izźiás Józsefuárosban'' című pľojektben meghatározott feladatokľa, bruttó 98.506.968
Ft támogatási összeggel. Ez a projekt a Polgáľmesteri Hivatal mellett tarta|maz még más
önkormányzati ingatlanokon elvégzésre kerülő (összesen 5 épületet) korszerűsítési munkákat
(nyí|ászáró, homlokzati hőszigetelés és fűtés koľszerűsítés). A beruházásoknak 2015. május 3t-ig
bezźtr ő|ag kell befej eződn iĺik.

Hosszrĺtávú terv: Az iinkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének hosszútávú feladata a
Polgármesteľi Hivatal további koľszeriĺsítése, az iinkoľmányzati közszolgáltatások szźlmára
kedvezőbb míĺszaki feltételek kialakítása, az e-iinkoľmányzatiság felé való ktizelítés.

ilI/S. onkormányzati rendelet alapján korlátozottan foľgalomképes töľzsvagyon

A hatályos rendeletek szerint önkormányzat fe|adatai és önként vállalt feladatai e||źtásába
önkoľmányzati tulajdonú gazdasági társaságokat von be. A gazdastryi társaságok álta| haszná|t
székhelyek, telephelyek, képezik az önkormányzati rendelet alapján korlátozottan forgalomképes
töľzsvaryont.

Az önkormtnyzat az e|miilt években ezen ingat|anok felújítására is biztosított fedezetet, például a
Józsefüárosi Galéľia felújítása (mely a Jőzsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. telephelye), de itt
említhető megaz Európa Belvárosa Program keretén beli'il kialakított H13 és sporťudvarok.

Ktizéptávú terv: Áz önkormányzat vagyongazdá|kodási teľvének kőzéptávű Íe|adata,, az
ingatlanok jókaľbantaľtása, és a működéshez szükséges kondíciók biztosítása. 

^zonkoľmányzat kőzéptávú tervében ezen ingatlanok közül a Káptalanfüľedi ĺidü|ő felújítása
szeľepel.

Hosszútávú tervz Az önkoľmányzat vagyongazdá|kodási teruének hosszútávrĺ fe|ad,ata, az
intézményet és gazdasági táľsaságok integľált szervezeteinek a megfele|ő munkahely biztosítása
annak éľdekében, hogy a közfeladataikat maľadéktalanul tudják e|látni

IV. Üzteti vagyon

Az önkormányzata uz|eti vagyonával va|ő gazdźllkodását a közfę|adat ellátás, és a társadalmi
szükségletek kielégítése hatźtrozza meg. Ennek érdekében ke|| az uz|eti vagyont egységes elveken
alapulóan, át|źtthatőan, hatékonyan és költségtakarékos módon működtetni, értékét megőrizni, źů|agát
védeni, értéknĺivelő módon használni, hasznosítani, gyarapitani, fe|adatźnak ellátása szempontjából
feleslegessé vźilő uz|eti vagyonelemeket és vagyontárgyakat elidegeníteni. Az önkormányzat uz|eti
vagyon elemei három csoportra oszthatók: lakás, telek, helyiség.

IV i 1) Lakásvagyon, és a kapcsolatos vagyonkezelési feladatok

Az önkormźnyzat tulajdonában lévő lakásállomány fe|adata, hogy biztosítsa a saját lakással nem
rendelkező kertileti lakosok lakhatását. A vagyonnal kapcsolatos kezelési feladat a megfelelő
összetételű, színvonalú és számú lakás biaositása, fenntartása, megújítása a lakáspoľťfólióval való
gazdá|kodás, az e|látandó feladatokhoz nem szükséges lakások hasznosítása.



A. / Lakáspoľtfólió

Az |993. évi LXXVIII. törvény és annak rendelkezései szerinti onkoľmányzati rendeletekhatározzák
meg alapvetően a lakás- és a helyiséggazdá|kodás szabályait,tarta|mazzák a lakások és helyiségek
bérletére, az elidegenítésiikre vonatkozó szabá|yokat'. A vagyon értékesítését a Vagyonrendelet, a

Versenyeztetési Szabályzat, va|amint az Önkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről
sző|ő 33lf0l3. (VII.l5.), az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás célrjźtra szo|gá| helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 32120|3. (V[.15.) önkormányzati rendelet előírásai szerint a

nemzeti vagyonról sző|ő f0| 1. évi CXCVI. törvény a|apján kell lefolytatni.

Jelenlegi ltelyzet

2O|5. jaruári adatok a|apjźn a Józsefüárosi onkormányzat 4807 db lakással ľendelkezik, ebbő| 2947
db l 00%-os tulajdonú bérházban, míg l 860 db táľsasházban található . Az alábbi táb|ázat mutatja be a
lakáspoľtfólió ĺjsszetételét komfoľtfokozat a|apján

lakásösszetétel komfortfokozat
szerint

db a teljes ái\ományhoz
viszonyitva (oÁ)

összkomfortos 476 9,90

komfortos 2f26 46,3r

felkomfortos 376 7,8f

komfort nélküli t6r4 33,58

szükséglakás 115 f,39

osszesen 4807

A Józsefuáľosi Önkormtnyzat rendelkezik fővárosi viszonylatban a legjelentősebb arányú saját

tulajdonú lakásállománnyal, az összes kertileti lakáshoz viszonyítva ez az arány magasabb, mint I0 Yo.

Az á||omźnyon beltil még mindig nagyon magas a komfoľttal nem rendelkező lakások aránya 36 %.

Ez az arány nem ilyen magas, ha tekintettel vagyunk a ténylegesen - szabálýalanul - komfortosított
lakásokra. Azźi|omány tobb mint 2ĺ3-a, I szobás vagy anná| kisebb.

lakásosszetétel szobaszám
szerint

db a teljes á||ományhoz
viszonyítva (%o)

0,5 szobás 3',| 0,77

l szobás 3f53 67,6',1

1,5 szobás 457 9,57

f szobás 854 17,76



f,5 szobás 76 1,58

3,0 szobás 92 1,97

3,0 szobásnál több 38 0,79

osszesen 4807

l. lakott illetve jogilag nem üres lakások db

bérleti szerződéses 3233

haszná|ati szerződéses 39

jogcím nélki'ili 858

hagyatékos (ogilag nem üres) f1

2. üres lakás

hasznosítható 271

nem hasznosítható (pl. bontandő, záro|t) 385

osszesen 4807

Kategóľia 2010. 2011.12.31 f01f.r2.31 2013.12.31 f014.12.31

Lakás
db

Lakát
sdb

Yá|toz
ás

e|őző
évhez

Laká
sdb

Yáiltoz
ás

e|őző
évhez

Laká
sdb

Yáitoz
ĺís

e|őző
évhez

Lakál
sdb

YáIrtozál
s e|őző
évhez

100%-os
onkotmányzat
i

3283 3f08 75 f998 fI0 2989 9 2953 36

ebből üres 375 397 )') 331 66 a-a3 t3 -42 +.t J -60

Tarsasházban 2175 f037 138 2000 )T t924 76 1 882 4f

ebből üres 155 t3"l l8 137 0 190 -53 209 -19

Osszesen 5458 5f45 213 4998 247 4913 85 4835 78

ebből tires s30 534 -4 468 66 s63 -95 64f -79

A lakásállomány hasznosítás alapú szerkezeti vtitozásait mutatják a fenti táb|ázatok, ame|yben az
elmúlt évek év végi zárő adatsoľai szeľepelnek 20l0-től' A táb|ázatokból megállapithatő, hogy az
önkoľmányzati lakásportfólió csokkenése kisebb mértékű lett, amely az ingat|anvá'|ság hatását, az
önkormányzati lakásállomány írźnti kereslet csökkenését mutatja, illetve ezen tényezők hatására az
elidegenítés eryenletes csökkenéséhez vezetett. A 201f-es év kivételt jelentő kiugľó csökkenését a



Corvin Sétány Projekt területén található Bókay János u. 31; 33;' 35; 3]; számú épületek bontása

okozta, amely során 134 darab lakás kerÍilt megszüntetésre.

Az önkormányzati lakások 8l8 társasházban és l73 önkormányzati tulajdonú épiiletben helyezkednek
e|' Az önkormányzati épĺ'iletek közel 40 oÁ-aigen rossz műszaki állapotban van' melyek üzemeltetése
és karbantartása jelentős többlet költséggel. Ezek arźtnýalanul nagy terhet rónak a kerületre.

Az elmúlt években a két nagy kerületfejlesztési progľam volt a legjelentosebb hatással az

önkormányzati lakásportfólióra. A Corvin Sétány Projekt köze| 700 önkormänyzati lakás keriilt
lebontásra f004-f012 kci^zott, mely lakások kozel 40oÁ-a komfortnéIkĺili volt és lebontott lakások
átlagos alapterülete 37 m, volt. A lakásállományba ekkor bekerült közel 400 új vagy felújított lakás
mindegyike cjsszkomfortos volt, és átlagos alapterüIetĺik közel |0 %o-a| nott. A Magdolna Negyed I, II,

és III keretében közel 700 lakást tarÍa|maző önkormányzati lakóépület került megújításra. Emellett
zaj|ottak még részleges felújítási munkáIatok, de ezek a házak, jelenleg is folyamatos további
felúj ításra szoľulnak.

L akdsp o rtfó lió ĺźtstr ukt urálás

Az önkormányzati |akásportfolió további átstrukturálásra szorul' az e|őregedett és leromlott műszaki
állapotú' és többlet üzemeltetési költségű |akóházak miatt. A kertilet fejlődése érdekében sztikség van

több 1 szobásnál nagyobb összkomfortos lakásra, de a megfizethetoségi korlátok miatt jelentős igény
van a kisméretű, és alacsony komfort fokozatu lakásokra is.

Fontos célkihĺzés a szükséglakások kivonása a rendszerből. Elsődleges teendők atźrsasházban|évo,
megüresedő szükséglakásokat árveľésen értékesíteni, az onkormányzati épületekben megtiresedőket -
amennyiben a műszaki feltételek adottak - a szomszédos lakáshoz csatolás, vagy átadás a közcisség
részére kĺizos helyiség használatÍa, vagy átminősítése helyiséggé. A határozoĹt időre bérbe adott

szükséglakásokat a szerzodés |ejtrta után folyamatosan kell kivonni a |akásgazdálkodásból, és a
határozat|an ideju szerződéssel rendelkező szĺikséglakások esetében a béľlők éľdekeinek szem elótt

tartźsáv a| javasolt azok kihelyezése.

A jövőben célszeríÍ lenne olyan lakások megépítése, amelyek gazdaságosan üzemeltethetőek, alacsony

rezsivel fenntarthatók, gazdaságosan kivitelezhetoek, és az épületekben jól megválasztott helyen, jól
bérbe adható helyiségek létesítésével. Kiilönösen fontos az onkoľmányzat saját szempontjainak,
igényeinek megfelelő kivitelezés.

Kiizéptávú tew: Az tinkoľmányzatvagyongazdálkodási tervének ktizéptávt'i feladata:

. a lakásmobilitás érdekében 5 éves pľogľam keľetében jelentős mennyĺségű' legalább 10 7o-os

mértékű r'ij építésű la|ĺĺsállomány létľehozása, az Allami Támogatású Béľlalĺás Pľogľam
keľetei közötto állami köItségvetési támogatásból, elsősoľban a fiatal lakáskeľesők szńmára
több lalcĺst magában foglaló garzonházak (fecskeházak) építéseo

. nyugdíjas otthon, mozgáskoľIátozottak otthonház építése vagy kia|akítására azon táľsadalmi
ľétegek elhelyezése céljábó|, akik béľlakásukat vagy tulajdonukat felajánlja a nyugdíjas
otthonban vagy a mozgáskoľ|átozottakotthonházába ttirténő elhe|yezés fejében. Az otthonházak
megvalósítása vállalkozási alapon is történhetne, melyhez az önkoľmányzat kedvezményes áron
területet biztosítana.

A progľam részeként ktilső fonásokat (állami költségvetés, EU-s támogatás) felhasználva, elsősorban

a fiata| lakáskeresok számára garzonházakat (fecskehrázakat) kellene építeni, vagy meglévő épületeket

cé|zottan (komfortosítással, lakásösszevonással) felújítani. A kialakításra kerülő lakásoknak kis
alapterületű, racionálisan épÍthető és könnyen fenntarthatónak kell lennitik, és minimum
komfoľtosoknak.

Nyugdíjas otthon építésére vagy kialakításźra is igény van. Ez esetben annak a táľsadalmi rétegnek

biĺosítja az elhe|yezést, aki béľlakását vagy tulajdonát ajźn|ja fel a nyugdíjas otthonban töľténő



elhelyezés fejében. Az otthonházak megvalósításába a törvényi rendelkezések kereti között más
szeľeplőket is be Iehet vonni, Önkormányzattámogatás (kedvezményes terĺ'ilet biztosítás) męllett.

Hosszútávú terv: Az önkoľmányzatvagyongazdálkodási teľvének hosszrĺtávrĺ feladata, a keľületi
lakhatás stabilitásának megteľemtése.

B. / Lakásgazdálkodási és hasznosítási fe|adatok

Lakásgazddlkodás

A rendszerváltást követően több tízezręs darabszámű önkormányzati tulajdonű lakással rendelkezett a
Józsefuárosi onkormányzat, ame|y a lakásprivatizáciô miatt már 5.000 alá csökkent napjainkľa. Az
önkormányzati |akásgazdáIkodás feladata kettős, eg7ĺrészt biztosítani a keľĺileti lakhatási feladatok
számára a lakásokat, másrészt az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, és az ezze| kapcsolatos
vagyonkezelési feladatok. A |akásgazdá|kodás célja is kettős: a táľsadalmi igényeknek megfelelő
lakásállomány fenntartásą és a lakásvagyon éľtékének megorzése.

A lakóéptiletek műszaki állapota az e|mtilt évek fe|újításainak és fejlesztéseinek ellenére, az évtizedes
alacsony ľáfordítás és az épületek korából adódóan avult állapotban vannak. A kerületi lakbérek
tükľözik a lakások keľtileti elhelyezkedésének, az épu|etek műszaki á|lapotának különbségeit
(éľtélcľlövelő és csokkentő tényezők) a bérlők szociális he|yzetét - (szociális, költségelvű). Piaci alapú
lakbér nincs a kerĺiletben.

Az önkormźnyzati |akźsgazdá'|kodás önfenntartővá vtńását tobb tényezo akadźt|yozza. A kertileti
társadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi korlátokat á||itanak a rendszer elé,
nagyon magas a kertiletben a munkanélktiliek és az a|acsony keresettiek aránya,jelentős a lakbéľ- és a
kapcsolódó ktilĺjn díjhátralékokkal rendelkezők aránya, magas a nem fizetés aránya, növelve ezze| az
onkormźny zati kintl évősé geket, és a kapcsol ódó költségeket.

A gazdasźryos üzemeltetést nehezíti az elöregedett, rossz műszaki állapotban lévő épületek és lakások
kiugróan magas aránya. A magas, állandó felújítási ráfordítási igénye ezeknek az épületeknek
többszorĺjsę az i$ építésu |akőhźnaknak. Az önkormányzati lakáspoľtfolió összességében jelentős
veszteséget eľedményez az onkormá ny zatnak.

Hasznosítási szempontból érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy ha ezen lakásállomány köréből
évente legalább 20 db lakás felújításľa kerül, eÍTe a cé|ra elkĺilönített foľľásból, akkor
kĺiltséýbevétel/fenntartási szempontbő| az onkoľmányzat kedvezőbb helyzetbe kerülne-e. A felújítast
kĺjvetően ezen lakások 

"gy 
része pźiyźuat tiján, magasabb bérleti dij előírása me|lett válhatnának

hasznosíthatővá, a másik részével pedig nagyobb számban lehetne elősegíteni a pźiyánaton kívi'ili,
minőségi lakáscserét kérelmezők igényét.

Középtávűl tervz Az iinkormányzat vagyongazdálkodási tervének ktizéptávri feladata, hogy az
iinerejĺikből saját lakhatásukat megoldani nem képes családoknak segítsen eľejéhez méľten,
ezen belül:

. az üres és váľhatóan megůĺľesedő lakások elsősoľban a Képviselő-testület áItal meghatározott
pľojektek hatáľidőben töľténő megvalósulása érdekében, az épĺĺletekből töľténő kihelyezési
feladatokka| összeftiggő béľbeadásľa keľĺiljenek felhaszná|ásľa,

minőségi lakáscseľe során, elsősoľban azon béľlők minőségi cseľekéľelme támogatható, akik
váIlalják a hatályos ľendeletben előírt ktitelezettségek teljesítését. Azon esetekben, ahol a csere
kapcsán önkoľmányzati köte|ezettség keletkezne, űgy az csak, kifejezetten szociáIisan aľľa
ľászoľulók ľészéľe támogatható.

lakásbéľIeti jogviszony _ béľlői kezdeményezés a|apján, pénzbeli téľítés ellenében - ktiztis
megegyezéssel való megszűntetése során, azon lakások keľüljenek elsősoľban előnybe, amely
Iakásokat a |akásgazdálkodási feladatokban e|őírt kötelezettségek teljesítése, va|amint a



gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet használni _ legalább 1'5-2 lakóhelyiségből
álló, komfoľtos, iisszkomfoľtos, egyedi fűtéssel rendelkező _ a teljes önkormányzati tu|ajdonú
|akásállomány, va|amint a mindenkori e|fogadott önkoľmányzati kiiltségvetésben biztosított
fedezet teľhére,

. javasolt a megüľesedett lakásállomány köľébőI évente legalább 20 db lakás felújítása, a
felrújított lakásokból 10 db páiyázat útján (magasabb béľleti díj előíľása mellett), 10 db pedig
páiyázaton kívĺili, minőségi lakáscsere keretében kerĺilhet hasznosításra,

Hosszútávú teľv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének hosszútávú feladata, a
táľsadalmi igényekre ľeagáló, egyensúlyos lakásgazdálkodási ľendszeľ létľehozása, ezen belii|:

. a lakáspoľtfóIió színvonalának emelése, illetve a szükséglakások megszĺĺntetése,

. az iisszkomfortos lakások béľleti díjának vagyongazdálkodási szempontok figye|embevételével
tiiľténő megállapítása.

onkormdnyzati lakhatdsi kintlévőség kezelés

Az önkormányzati lakásźtllományban a 2015.januári adatok a|apján 897 jogcím nélküli lakáshasználó
van nyi|vántarva. f074 évben az önkényes lakásfoglalók kilakoltatásait is figyelembe véve 73 lakás
kitirítés keľült végrehajtásra,90% - a tervezettnek.

A|akźsgazdáIkodás egyik legnagyobb kihívása a jelentős mértékű lakbér- és kapcsolódó üzemelési díj
díjhátľalékok, képződése és azok behajtása. A kerületi lakásállományban lakók magas száza|éka nem
képes, vagy csak rendszertelenül fizetni ezeket a terheket. A bérbeadó ezért é| a bérleti jogviszony
felmondásának jogintézményével. A végrehajtás kezdeményezése minden esetben jogerős végzés
a|apjtn tĺjrténik, és ezek az e|jźrások sok esetben éveket vesznek igénybe. A hátľalékos családoknak,
eza|att az idószak alatt van módjuk aľľa, hogy hátralékukat és a lakásbérleti jogviszonyukat ís

rendezzék. Akiknek eZ nem sikerĺil azokat a bíróság kötelezi a lakások elhagyására, de kényszer
kikoltöztetésekre csak igen kis számban kerĺil sor különfele társadalmi szempontok, és peres eljáľások
miatt.

Az Önkormányzat hosszú idő alatt jut hozzá tiľes állapotban a megszűnt béľleti jogviszonyú
lakásokhoz, ezze| gazdálkodási feladatai és kintlévőségei is tovább növekednek. További prob|émaaz
is, hogy a lakáshasználók nem fizetnek bérleti díjat, és nem fizetnek haszná|ati díjat. A lakások
kiürítése során, sok esetben további lakhatásra alkalmatlan állapotban kerÍilnek vissza a lakások. A
lakáshasználók egy része jelentős kárt is okoz az onkormányzatnak a lakásban végľehajtott
rongálásokkal. Az önkormtnyzat kovetelheti a kárait, az e|maradt bér|etilhaszná|ati díj megtérítését,

đe ez a legtöbb esetben az onkormányzat részér.ól behajthatatlannak bizonyul.

Középtálľű terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének kőzéptá"ľű feladata, hogy
teremtse meg a hátľalék képződés csiĺkkentésének lehetőségét, keressen olyan intézkedéseketo
amelyek segítik a béľlőket a Íizetési képességiilďhajlandóságuk niive|ésében.

Hosszr'itávú tew: Äz önkoľmányzat vagyongazdáIkodásĺ teľvének hosszrĺtávú feladata' hogy a
lakásfenntartási rendszer ľészeként épiiljtin fel tiibb szereplős |alĺásfenntartási ľendszeľ.

Üres s é v dló lakds o k új rahasznos ítds a

A megtiresedő lakásait az önkormányzat a |ehető legrövidebb idő alatt és legalacsonyabb költség

ráfordítás mellett kívánja visszajuttatni a hasznosított (béľbeadás, értékesítés) lakások körébe. T<jbb

módon tudja az önkormányzat eléľni cé|ját: a társasházakban |évő lakásokat az źúvéte|kori állapotban
üresen, nyilvános pá'|yázati eljárás keretében elidegeníti. Az ĺinkoľmźnyzati tulajdonú épĺiletekben

megüresedett lakásokat az źtwéte|koľi állapotukban bérlakás pá|yźuat tÍján, vagy tulajdonosi döntéssęl
pźiyázaton kívüli minőségi lakáscsere keretében hasznosítja, felújítási kötelezettséggel, amely jelentős

anyagi terhet jelent mind a pá|yázők, mind a minőségi lakáscserét kére|mező bérlők számára.



Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a bérlakás pá|yázatra kiín lakások tekintetében, azok rossz
műszaki á||apota, illetve kerĺileten beltili kedvezót|en területi fekvésük miatt a pźiyźzők sok esetben
nem pá|y áznak, v agy a pá|y źzatuktól elál lnak.

Ktizéptávú terv: Az iinkoľmányzat vagyongazdá|kodátsi teruének ktizéptávú feladata, hogy
teľemtse meg a feladattal nem teľhelt |akások hasznosításának az iinkoľmányzati szempontból
legkedvezőbb módját.

Hosszrútávú tervz .Lz iinkormányzat vagyongazdálkodási tervének hosszútávú feladata, hogy
teremtse meg a kerĺileti igényeket kiszo|gá|ó és fenntaľtható lakáspoľtfólió gazdálkodást.

Lakhatdssal kapcsolatos intézkedések

Bérleményellenőrzések: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáľa szolgá|ő
helyiségek lakástĺiľvény szerinti felhatalmazáson alapuló ellenőrzése a Kisfalu Kft. feladata' Évenkénti
ellenőrzések és soron kívüli ellenőľzések típusát küIönböĺetjük meg. A helyszíni ellenőrzés nem
helyettesíthető. A bérlemény rendeltetésszeríj használatának ellenőrzése, a szerzódés és az ingat|an
adatainak egyeztetése, kizźrő|ag a helyszíni jegyzőkönyv a|ap1án lehet tényszerrĺ.

PénzĹigyi feltételek: Az onkoľmányzat a meglevő lakásállomány fenntartásáľa és felűjítására a
lakbérbevételeket, a helyiségbérleti bevételeket és a k<iltségvetésben elkülonített felújítási fonásokat
haszná|ja fel. Nagyon sok olyan épĺilet van, ahol a lakbéľ mértéke alacsonyabb, mint atársasházkĺjzös
költség, vagy az onkormányzat źilta| tény|eges koltségeken nyugvó üzemeltetési díj. A bérlőket jogos
lakásigényük és (helyszínen is alaposan e|lenőrzött) anyagi helyzetük fuggvényében kell lakhatási
támogatásban részesíteni. A megoldás korlátozná a jogos igéný meghaladó nagyságú lakás
igénybevételét és <jsztönözné a lakás mobilitást, amennyiben ery adott épület adott lakását
önfenntartóvá kívánja tenni az onkormányzat, tlgy a jelenlegi lakbért a tobbszörösére kell felemelni.
Ilyen arányú lakbéremelés természetesen elképzelhetetlen egyidejű szociálpolitikai intéZkedések
nélkül. Az ĺjnkormányzati rendelet a|apjtn biztosítoff lakhatási támogatás rendszeľét szükséges
továbbfejleszteni.

Szociális támogatás: A kertileti tarsadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi koľlátokat
állítanak a keri.ileti lakásrendszer elé. Nagyon magas a keľi'iletben a munkanélktiliek és az alacsony
keresettĺek aránya, je|entős a lakbér- és a kapcsolódó kĺilön díjhátralékokkal ľendelkezők arźtnya. Ezért
a kerüIeti lakásállományban van Szerepe a kis alapterületiĺ, alacsonyabb komfortfokozatu, olcsóbban
üzemeltethető lakásoknak. Szociális felhasználású új lakások építése esetén szigorú feltételekkel
lehetne szabźiyozni a lakáshoz jutást azza|, hogy ezek a lakások sem rövid, sem hosszútiĺvon nem
értékesíthetők, a bérleti jogviszonyokat csak meghattlrozott időľe lehet megkötni. Emellett a meglévő
állományból erre a cé|ra évente legalább 12 db lakást lehetne külön erľe a cé|ra elkülonített-
önkormányzati kö ltségvetés i keret terhére felúj ítani.

A szociális rászorultság sokaknál állandósult, ámbizonyos esetekben csak,,pillanatnyi'' he|yzet'Ezért
a jogosultságok elbírálását éves-kétéves rendszęrességíivé kell tenni. A hatátrozoťt idejű bérleti
szerződések megkötésére egyéb intézkedések mellett szi'ikség van, ha célunk a szociális juttatások
kihasználása érdekében tett visszaélések lehetőségének visszaszoríťása.

Házfe|ugye|o rendszer felülvizsgálata: A jelenlegi házgondnokilhánakarítői rendszeľ az
önkormányzati épületek tisztasági he|yzetére jelentenek megoldást. 20l l-ben az onkormányzat á||ást
foglalt a ľendszer a megújítása érdekében. Az elmúlt években a Magdolna Negyed Program III során 3
épületben kísérleti jelleggel ..szomszédsági házfelugyelők'' keľĹiltek megbízásta, de az összes
önkormányzati épületben erős az igény a házfe|ugyelő rendszer megújítása iránt. A rendszeľ
megújítása során, ahźzfe|ugyelok feladatainak kijelolésénél, figyelemmel kell lenni aházaktakarítása
mellett' a vagyonkezelővel való napi kapcsolattarttsra, a házban élők nyugalmának biztositásźra, a
közbiztonsági problémák megelőzésére, az illegális baszná|ati módok elkeri'ilésére, a kisebb
karbantartási feladatok elvégzéséľe, a lakók lakáshasználati támogatásźtta, be|eér|ve a mérőóra
Ieolvasást, és a díjfizetéseket is.



Ktizéptávri teľľ: Az önkoľmányzat vagyongazdáikodálsi teľvének kőzéptávű feladata' hogy
lakhatási intézkedésekke| segítse elő a |akásgazdálkodási feladatok teljesiilését, ezen belÍil:

. a meglévő takásállománybóI szociális használat céljáľa évente legalább Í2 db |akás keľiiljön
elkiiliinítésre és felúj ításľa'

. a házfelügyelő ľendszer megújítása során, a házfetügyelők feladatainak kijettilésénél
Íigyelemmel kell lenni a házak takaľítása mellett, a vagyonkezelővel va|ó napi
kapcsolattartásľa, a házban élők nyugalmának biztosításáľa, a közbiztonsági pľoblémák
mege|őzésére) az illegális használati módok elkeľülésére, a kisebb karbantaľtási feladatok
elvégzéséľe, a lakók lalcĺshasználati támogatására, beleértve a mérőőra leo|vasást, és a
díjfizetéseket ĺs.

Hosszútávú tew: Äz önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének hosszrĺtávú feladata' hogy
teľemtse meg a kerůileti igényeket kiszolgáló és fenntartható lakáshatási ľendszeľt.

C. ĺLakáselidegenítés

Az önkormányzati lakáselidegenítés az alábbiak szerint alakult f\If - f0|4 kozött. Az elidegenítések
évente az alábbiak szerint alakultak:

A bérlőnek toľténő lakás elidegenítések szttma csökken, de a20|4 évben két társasház a|apitása történt
meg és kezdődött me1 az épületekben ta|á|hatő lakásbérlemények elidegenítése. Az árveréses lakás
elidegenítés darabszám állandónak mondható. f}|3-ban az ĺiľes elidegenített lakások száma
megnövekedett' 5 helyett 6 db árverés került megrendezésre. A 20|5. év folyamán megindulhat az un.
MAV telep bérleményeinek elidegenítése' amely átmeneti emelkedést hozhatmajdaz értékesítésben.

A többségi magántulajdonban lévő társasházakban lévő önkormányzati lakások eladása

vagyongazdálkodási szempontból kedvezo az önkormányzatnak. Közös érdek, ha azokban a

társashźzakban csökkenti a lakástulajdonának mennyiségét az onkormányzat, amelyekben a tulajdoni
hányada 50 %o fe|etti. Ez az állapot Sem źLz önkormányzatnak, sem a társasháznak nem kedvező. Az
ilyen éptiletekben a felújítási költségek tulajdoni hányad arányában főként az onkormányzatotterhelik,
viszont atársasház nem tud semmilyen pá|yźzaton elindulni, így a tulajdonosoknak saját maguknak
kell fedezniük minden kiadást. Figyelembe véve, hogy atźrsasházakban milyen nagy a kozos koltség
kintlévőség, atźrsasházak állagmegóvására sok esetben lehetetlen összeszedni a sztikséges fedezetet.

Ezekben a házakban az önkormányzati tulajdon arányának csökkentése, mind két o|dal egységes

megelégedésére szolgál.

Középtávrĺ terv: Äz önkoľmányzatvagyongazdálkodási teruének ktizéptávű feladata:

. a lakás-állomány daľabszámának és tisszetételének optimáIis szintre hozása érdekében az
önkoľmányzat folytassa üľes lalcĺs árveľésĺ tevékenységét, és lehetőség szeľint 6 árveľést
taľtson egy évben, álveľésenként átlagosan 10 db lakás meghirdetésével,

. amennyiben egy adott időszakban az ĺires lakás ál|omány összetétele miatt nem lehetséges

vegyes' |akás és helyiség összetéte|íĺ árveľés megrendezése, 10-12 db helyiség meghiľdetésével
taľtson áľveľést,

ev bérlős lakás (db) üres lakás (db) osszesen

f012 53 53 r06

f013 I6 66 8f

f0r4 50 73



az önkoľmányzat éľtékesítse azon lakásbérleményeit, amelyek (1) olyan társasházban
helyezkednek el, amelyben az önkormányzati a|betét daľabszám legfeljebb 5 db vagy az
tinkormányzati tulajdoni hányad Í0 oÁ a|atti, vagy (2) olyan táľsasházban helyezkednek el,
amelyben az łinkoľmányzati tulajdoni hányad 49 oÁ Íel.et1,ĺ, vagy (3) a béľleti díjat meghaladja
a kiizös kti|tség mértéke, (4) a |akáls komfort fokozata: szükség|akás, komfoľt nélküli'
félkomfortos,

lakásgazdálkodás ktiľében megnyíló kötelező és napi feladatok e||átására felhasznáIni nem
kívánt tinkormányzati tulajdonban lévő iiľes |akások kiizĺil maximum 60 db társasházi
épületben lévő lakás keľiiljön évente elidegenítésľe,

a lakásbéľlemények elidegenítésébőI származő bevételek a |akásgazdálkodási fe|adatok
ellátása soľán felhasználandó üľes lakások felújításáľa' állagmegővására, komfortfokozat
ntivelésére hasznáIhatóak fel.

Hosszútávú terv: Az iinkoľmányzatvagyongazdálkodási teľvének hosszrĺtávú feladata:

. aközéptávú vagyongazdáIkodásÍ terv képezi alapját'

. a vagyonelemek felüIvizsgálatát folyamatosan e| kell végezni.

N /2) Helyĺségvagyon és hasznosítása

20|4. december 31-én az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek száma 1834 db,
amelyből 584 db van béľbeadás útján hasznosítva és |25 db helyiséget jogcím nélkĹil használnak.

A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadása 2009-to| fo|yamatos visszaesést mutatott, továbbá
ahátra|éká|lomány megnövekedése is tĹikrözte a nemzetgazdasági szinten zaj|ő negatív folyamatokat.
A folyamat 20I3-ban megállt, majd egy szinten stabilizá|ódott és lassli növękedésnek indult. A
növekedés méltékét nagyban befolyásolhatja a bérbeadások és a bérleti díj megállapítás rugalmassága,
a helyiségek műszaki adottságaihoz és je||emzőihez történo igazitása.

Éves szinten az ilj bérbeadások szÁma kb. 80-90 db között mozog. 2014-ben a visszaadott helyiségek
száma 65 db volt. Előzőekből látható, hogy az űj bérbeadások száma már megha|adja az évente
megürülő helyiségek számát, így ahasznosított helyiségek száma növekedésnek indult. Ez vélhetően
az elkĺjvetkezo 3 és 5 évben is növekedni fog a nemzetgazdasági folyamatok fiiggvényében.

A legnagyobb kereslet továbbra is a Palota-negyedben elhelyezkedő helyiségekre van. A kérelmezők
je|lemzoen a 40-100 m2-es utcai helyiségeket keresik, a 100-150 m2 feletti helyiségekre igen ritkán
nyújtanak be kérelmet. Az udvari helyiségekre is igen korltúozott a kereslet, tekintettel arra, hogy
uz|etszeru tevékenység nem folytatható ezekben a helyiségekben elhelyezkedésükre való tekintettel,
maximum iroda vary raktár cé|jára hasznosíthatók.

Azokat a nem lakás célú helyiségeket, amelyek tartósan üresek és érdeklődés sincs rájuk bérbevétel
érdekében, valamint az eme|eti és udvari helyiségeket az önkoľmányzati fu|ajdonú üľes lakásokkal
együtt árveľésen próbáljuk hasznosítani. Az elidegenítések száma évente kb. 20 db, igy a nem lakás
célú helyiségek állománya évente ennyivel csökken.

A kedvezményes bérleti díjon béľlő civil szervezetek száma 40-50 db közĺjtt mozog' ahány szervezet
megszünteti a bérletijogviszoný és adja vissza a helyiséget' körülbelül ugyanannyi új szervezet köt új
bérleti szerzodést. Ez a szźtmadat évek óta ugyanezen tartományban mozog, így vé|hetoen az
elkövetkező 3 és 5 évben is hasonló lesz.

A helyiségek felújítását cé|ző bérbesztlmitások <isszege átlagosan évente 5.000.000-8.000.000 Ft
kĺjzött mozog, és emellett számos alkalommal vállalják fel a kérelmezők a helyiségek felújítását
alacsonyabb bérleti díj megállapítása męllett. Az önerőből felújított helyiségek egy részét, valamint a
régi bérlemények egy részét a bérlők megvásárolják, ami a bérleti díj bevételi előirányzatot, valamint



az önkormányzati helyiségállománý szintén csökkenti. A bérlők á|ta| megvtlsárolt ingatlanok száma
éves szinten kb.3-7 db, és csökkentő tendenciátmutat.

A helyiségek bérbeadása érdekében azok bemutaťása (p1.: internetes felületek, együttműködési
megállapodások más kerĺiletekkel, főváľossal) megfelelően műköđnek. Ezeken túl a bérlői kedvet a

bérleti díj méľtékével lehet fokozni, illetve a helyiségben végzendo felújítások elszámolásával, bérleti
díjban torténő figyelembe vételével.

Nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek esetében mutat némi fellendĺilést a bérbeadási tevékenység, de a
helyiség állomány ĺisszetételben jelentos szám.(l azon helyiségek száma' amelyek legalább egy
évtizede nem voltak béľbeadás útján hasznosítva főként elhelyezkedésük miatt. Ezek a helyiségek az
épületek udvari fľontján rendelkeznek bejáľattal, pinceszinti, ťoldszinti vagy emeleti e|helyezkedésűek.
Ez a helyiségállomány az Önkormányzat számárateľhet jelent amellett' hogy a tulajdonságaikmiatt az
elidegenítéstik is nehézkes, mivel a hasznosításuk szűk korben lehetséges, az éľdeklődés csekély
irántuk.

A helyzet norma|izźllásának egyik módja, hogy amennyiben egy épĹilet ttlrsasházzá a|apítása
megkezdődik, meg kell vizsgálni az épületben lévő helyiségek tulajdonságait, és azokat a helyiségeket,
amelyek elhelyezkedésĺ'ik, belmagasságuk, egyéb tulajdonságuk miatt nem hasznosíthatók, atźrsasház
kozös tulajdonába kell alapítani. Ilyen helyiségek lehetnek:

. a közös tulajdonú pinceszinti fo|yosóról, helyiségből, tetőtérből megkozelíthető helyiségek,

. aZ alacsony belmagasságú helyiségek,

. aiZoka helyiségek' amelyekben az épület közös vezetékei, mérőórái vannak,

. az udvari bejáratri ťoldszinti helyiségek, amennyiben 5-10 éve már nem voltak bérbeadás útján

hasznosítva,

. azudvari bejáratú pinceszinti helyiségek,

. bármely olyan helyiség, amelyik béľbevételére legalább 10 éve nem volt igény (pl.: az épu|et

kertileten belüli elhelyezkedése miatt).

Ez utóbbi esetben nem érdemes arľa várni, hogy valamely város'rehabi|itáció meghozza a terület iránti
keresletet, meľt addig az onkormányzat helyiséggel kapcsolatos kiadásai jelentős teľhet rónak a

költségvetésre, illetve nem feltétlentil térül meg a várakozźsba fektetett pénz és energia, külonös
tekintettel a feltöľésekre és rongálásokľa.

Az épületen belül elhelyezkedő, ľossz elhelyezkedésű helyiségek társashźn tulajdonába adására az
önkormányzat az e|mtút |5-20 évben több alkalommal tett kíséľletet. A társasházak a helyiségeket
vételár megfizetése nélkül sem kívánták átvenni az a|ábbi indokok miatt:

. a helyiség megszerzése után akkor is kell a foľgalmi éľték alapján számított adót és illetéket ťlzetni,
ha egyébkéntvéte|ár teljesítésére nem került soľ,

. az onkoľmányzat jő közös költségťlzető atźrsashźnban,

. ha a társashźn źfileszi a helyiséget, az a tźtrsasház közös tulajdonába keľül, és megnő aZ egyes
tulajdonokhoz tartoző tulajdoni hányad, így nő az egyes albetétek után ťlzetendő közös koltség
összege

. a táľsasházatterhe|i atársasháztulajdont alapltő okiľat készítésének költsége.

Azingyenes tulajdonba adás lehetősége a20|1. évi CXCVI. törvény hatá|yba lépésével lehetetlenné
váIt, mivel azt atörvény ti|tja.



Közép- és hosszrĺtávú teľv: 
^z 

önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének kiizép- és

hosszútávú feladata, hogy a bérbeadás tekintetében az önkormányzat a||<a|mazza gyakran a
bérbeszámítás nettó módját' az^z ä béľ|eti díj mértékét á|lapítsa meg alacsonyabb szinten azza|,
hogy cseľébe a béľlő határidőre, a megá|lapodásba foglalt munká|atokat ktiteles e|végezni.
Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy visszamenőleg éruényesíti a béľbeadĺí a teljes bérleti díjat.

Bérleti díj és vételárltdtralék hdtralékkezelés, kiitbérktjtelezettségek beltajtdsa

A bérleti dij és hozzá kapcsolódó közĺizemi d4 tartozást felhalmozó béľ|ők száma évek óta l 3 0 és l 80
között rnozog. A hátralékot felhalmozók esetében e|sődlegesen arra teszünk kísérletet, hogy a szociális
rendszerben valamilyen megoldással a bérlo bérleti jogviszonya rendezhető legyen, (pl.: részletfizetési
megál lapodás, adósságcsökkentési támogatás).

Amennyiben a bérlő nem mutat arra vonatkozőan készséget, hogy a kialakult he|yzet ľendezésre
kertiljön, kénýelenek vagyunk ahźtra|ék behajtására és a kiürítésľe peres eljárást kezdeményezni a
volt bérlővel szemben.

A helyiség béľleti díj hátra|éká,llomány a|akulásáľa tendenciálisan jellemző, hogy az utőbbi években a
bérleti és használati díj előírás lassú csökkenést mutat, tekintve, hogy a kisebb helyiségekľe nagyobb a
kereslet, amely kisebb bérleti díj előírást eredményez, továbbá a régi bérlők bérleti díjcsökkentési
kérelmekkel foľdulnak a tulajdonos felé. A jogcím nélküli használók nagyobb arźtnyban adják vissza
cinkéntesen a helyiségeket és hatékonyabb a helyiségek kitiľítése is. A kintlévőség állomány
csökkenése kĺjszĺjnhető az évek óta csökkenő inflációnak is' Várhatőan ez a lassíl, éves szinten pár
száza|ékos csökkenés 3 illetve 5 év viszony|atában is megmarad, esetlegesen stagnálni fog.

Ezze| e||entétben a bérleti és használati díjakra befolyt bevétel évek óta nĺjvekedő összeget mutat,
amely tendencia vélhetőleg az elkövetkezo években is megmarad, és eléri a 2009-es 800 millió körtili
összeget. Ez kĺjszönhető amegbizható bérlői réteg kialakulásának.

A fentiek azt is jelentik, hogy a bérleti és használati díj kintlévőség állomány évek óta csökken, amely
tendencia 3 és 5 éven beltil is vélhetően megmaľad.

Jelentos vźł|tozás,hogy 20|4-től a késedelmi kamat hátralékállománý is nyilván taľtjuk a rendszerben,
amely 60 millió forinttal növeli meg a hátralékállománý. A késedelmi kamat nyi|vźntartása miatt a
hátralék állomány mindĺjsszesen egyenlege vélhetően évente több tízmillió forinttal fog novekedni, a

csökkeno bérleti és használati díj állomány ellenére. Ennek oka, hogy a tartozás kiegyen|ítésének
elhuzódása miatt a tőke hátralék már nem nő' de atartozást a kamat méľtéke noveli.

Jelenleg a korábbi években beépítési kötelezettséggel eladott telkek adásvételi szerződéseinek nęm
teljesítése miatt 14 db kĺjtbéľ kötelezettség teljesítése iránti per van folyamatban.2010-2014. években
1 db telek került értékesítésre, amely adásvételi szerződésbe beépítetttink minden o|yan szerződéses
garanciát, ami a koľábbi szerződések tapaszta|atai a|apján felmerült, és az Önkormányzat érdekeit
szo|gá|ja.

Kłizép- és hosszútávrĺ teľv: 
^z 

iinkormányzat vagyongazdálkodási tervének kłizép- és

hosszútávú feladata, hogy a hátra|é|<kezelés terÍi|etén az önkormányzat a jelenlegi gyakorlatot
a|ka|mazz, azaz a hátľalékok behajtása éľdekében a jogszabályi lehetőségeket kihasználva tegye
meg a szĺĺkséges lépéseket. A jelenlegi rendszeľben újabb' az óvadék és a közjegyzői okiratta|
kiegészített béľletĺ szeľződés melletti biztosítékok ľendszeľbe építéséľe nincs mód és szĺikség'
azokat ke|l maľadéktalanul kihasználni, amelyek ľendelkezésľe állnak, pl.: közjegyzői okiľatba
fog|a|t szeľződés, végľehajtáso igénybejelentés felszámolási, végelszámolási, törlési és csőd
eljáľásban.

Helyiség elidegenítés

20I2-f0|4 három éves időtartam alatt a nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek elidegenítése az
alábbiak szeľint alakult. E|ózoeka|apján az e|idegenítések évente az a|ábbiak szeľint alakultak:



EV bérlos helyiségek (db) üres helyiségek (db) összesen (db)

f0I,f f f4 f6

f013 I f6 f'|

f014 I2 44 56

A bérbe vett helyiségek számának2014. évre töľténő hirtelen ncjvekedése' a bérlői magatartássa|, az
igények megvá|tozásttva|, a bérbevett helyiségek felújítási igényének nagyságźna|magyarźzható. Sok
olyan helyiség kerül bérbeadásra, amelyek rossz állapotúak' felújításuk jelentős anyagi ráfordítást
igényel. Ezekben az esetekben a bérlők nem szívesen ruháznak be az önkormányzat tulajdonában ál1ó

helyiségek felújításába, tekintettel arra,hogy a felújítás költségének nagyobb része, amely a helyiség
hasznáLatźĺban |áwtnyos, nem számolható el, mivel azok nem a bérbeadó kötelezettségeinek körébe
tartoznak, h an em a haszná| atho z kap c s o l ó dó ki al akítás ko lt s é ge i.

Az elidegenített üres helyiségek számának növekedése hátterében az á||,hogy 20|4. évben két olyan
árveľés megrendezésére is sor került, amelyeken vagy nagyobb számban szeľepeltek a nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek' vagy csak nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség elidegenítésére került sor. A
darabszámot növeli az is,hogy nagyobb számban került elidegenítésre 10 millió Ft forgalmi érték
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésen kívtil.

Kiizéptávú tervz Az Onkormányzatvagyongazdálkodási tervének ktizéptávrĺ fe|adata:

. a helyiség-ál|omány darabszámának és összetételének optimális szintre hozása éľdekében az
önkoľmányzat folytassa az üres he|yiség árveľésĺ tevékenységét, és lehetőség szeľint 6 áľverést
taľtson egy évben, a |akások mellett 6-8 db helyiség meghĺľdetésével,

. az tinkoľmányzat továbbľa ĺs folytassa a nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek áľveľésen kíviili
éľtékesítését abban az esetben, ha a helyĺség foľgalmi értéke nem éľi el a 10 millió Ft-ot.
Ebben az esetben konkrét kéľelemreo alacsonyabb költség mellett rea|izáł|hatő a tulajdonos
váltás'

. nem lakás céIjára szolgáló helyiség elidegenítése esetén javasoljuko hogy az řinkoľmányzat
azon helyiség béľleményeket, amelyek megfelelnek az elidegenítési ľendelet szeľinti
feltételeknek, azaz (|) a gazdaságossági számítások alapján megtéľü| az elÍdegenítés' és (2) olyan
táľsasházban helyezkednek el, amelyben az a|betét szám legalább 10 és ebbő| az önkoľmányzatĺ
albetét daľabszám legfeljebb 3 db vagy az tinkoľmányzati tulajdoni hányad 5 %o a|atti' vagy (3)

a helyiség foľgalmi éľtéke 8 millió Ft alatti, vagy (4) a helyiség 3 éven túI béľbe adott.

Hosszútávú terv z Az önko rmány zat v agy ongazdálkod ási tervének h osszútávú feladata :

. a kőzéptávú vagyon gazdáIkodási iľányelvek szol gálnak alapj ául'

. a vagyonelemek feliilvizsgálatát folyamatosan el kell végezni.

Iv / 3) Telekvagyon és telekgazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 59 db telek van. Ebből 14 db bérbeadás útján kerül
hasznosításra 6 db ĺ'ires (l db felépítményes), és 39 db nem hasznosítható, mert a Corvin Sétányon
helyezkedik el, illetve valamely önkoľmányzati intézmény telepheIye (pl.: iskolaudvar, piac
parkolója). A telekből 2 db Moryoľódon van, ezek éľtékesítéséľe folyamatosan kísérletet tesz az
önkoľmányzat.

Kiizép- és hosszútávú teľv: Az tinkormányzat vagyongazdálkodási teľvének ktizép- és

hosszútávú feladata:



. a telkek beépítési köte|ezettségge| töľténő éľtékesítése,

. a saját beľuházásban ttirténő beépítése a megfelelő tisszetételíĺ bérlalĺĺĺs-á|lomány kÍalakítása
éľdekében.

A saját beruházásában tĺjrténő beépítést azért javasoljuk, mert az onkormányzat tulajdonában több
olyan, kis szint és lakás számű épĺilet van, amelyek műszaki állapotuk' elavultságuk miatt bontásra
jarlasoltak, és így újabb területek szabadulhatnak fel a hasznositás számźra.

v. Adópolitika

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzatf014-20I9. évi helyi adópo|itikája, az
adóľendszerrel kapcsolatos elvi döntések, gyakorlati eljáľások, az adóľendszer és egyéb pénzi1gyi
rendszerek összhangj át szabźůy ozó elvek összes ségét fo glalj a magában.

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete a he|yi adőnatást űgy
alakítja ki, - figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét -, hogy bizos bevételi
forľást jelentsen az onkormányzatnak és gaľantálja a kiegyensúlyozott költségvetést, amelynek
megvalósítása érdekében, az a|ábbi irányelveket, célokat foga|mazza meg.

20|4-20|9. évre az adópolitika irányelvei, cé|jai, és ezek megvalósításának eszközei:

Többletbevételi foľľások fo|yamatos biztosítasa, amelyet az adők és az adők mődjára behajtandó
köztartozások végrehajtási hatékonyságának n<jveléséve|, az adóellenőľzések számának
megemelésével, a nem adőzők felkutatásáva| és visszamenőleges adőnatásával lehet elérni, mindezen
eszkĺjzökke| az adőzźsi morál is növekszik.

A bevételi foľrások folyamatos biztosítása érdekében minden év november 30. napjáig az
onkormányzat adórendeleteit a koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

. adó-fajtánként az adőzői kör nagyságát, az adópolitika és a gazdasági program célkitrĺzéseit
elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét' a várhatő bevételeket, és az adőztatás miatt
jelentkező esetleges negatív hatásokat;

. az adőfajtákat ĺjsszehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntartandó adókat, az adőrendeletek
módosításának szükségességét;

. azadómértéket, amelynek meghatźrozásánáI kĺilönös figyelmet kell fordítani a fokozatosság elvére.

Kiemelt cé|, az łinkormányzat adólbevételekkel töľténő gazdáikodátsának pozitív megíté|ése az
adőnők kiirében' a biza|om növelése, amelyet az adőbevételeknek, adőzők számára át|áthatő és
számukľa is fontos területeken torténő felhasználásával éľhet el az önkormányzat.

Adĺóa|anyok jogkövető magataľtásának eľősítése megvalósulhat az adőe|lenőrzések során adózók
és adóhatóság kozotti kapcsolat erősítésével, az adóigazgatźsi eljárással kapcsolatos mindennemű
előzetes és folyamatos tájékoztatássa|, kiemelten a bevallásokľa, aZ adókedvezmények,
adómentességek kérelmezésére vonatkozóan.

Célként kell megfoga|mazni a helyi adőnatásban a ľugalmas' magas szakmai színvonalú,
iigyfélbaľát gyoľs ĺigyintézést, az egyedi problémák minél gyoľsabb és megfelelőbb keze|ését cé|ző
ugy intézé st. kommun ikác iót.

Az adőpo|itikai irányelvek meghatározźsáva| az onkormtlnyzat he|yi adóbevételei hosszi távon
bizosítottak.




