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Készült Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuarosi onkorm źnyzatKépviselő-testület 2015.
május 14-én 08.00 órakor aJőzsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal III. emelet 300.as

tár gy a|őj ában me gtartott 5. ren dkív ü li ü1 é s éľő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis ľy'ráté, Balogh István, Egry Attila, dr. Eľőss Gábor' dr. Ferencz
orsolya, Gonđos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser JózseĹ
Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond, Simon Gyöľgy, Soós

Gyorgy, dr. Szilágyi Demeteľ, Vörcjs Tamás, Zentai oszkar

Távolmaľadását bejelentette: Dudás Istvánné - képviselő

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péterné - alpolgáľmester, Danada-Rimán Edina _ jegyző, dľ. Kovács Gabriella _

a|jegyző, dr. Vitátyos Fanny - Polgáľmesteri Kabinet kabinetvezető-helyettese, dľ. Dabasi
Anita _ onkormányzati főtantrcsađő, dľ. Balla Katalin - Jegyzoi Kabinet vezetője,

ľi4átrahźľzi Judit _ SzemélyĹigyi Iroda vezetóje, Fábián Márta _ Belső Ellátási Iroda

vezetoje, Bodnáľ Gabľĺella - Szervezési és Képviselői Iľoda vezetője, Dľ. Galambos
Eszteľ - Jogi Iroda vezetője, Krósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majerné Bokoľ Emese -
Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgá|tatási Ügyosztály
vezetóje, Hegedűsné Kis Annamária _ Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses lbolya -
Humánkapcsólati Iroda vezetóje, dr. Kóľódi Éva - Hatósági..IJgyosztźtly vezetoje, Tóth
Csaba _igazgatźsi Iroda vezetője, Páris Gyuláné _ Pénzügyi Ügyosztá|y vezetője, Molnár
Antalné _ Kĺlltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda irodavezető-helyettese, dr. Hencz
Adľienn Gazdálkodási Ügyosztály ügyosztályvezető-helyettese, Feľnezelyĺ Gergely
Sándoľ DLA - Vaĺosfejlesztési és Foépítészi Ügyosztály vezetóje, Iványi Gytingyvér _

Foépitészi Iroda vezetője, Bajusz Ferenc - Kozterület-felügyeleti ÜgyosztáIy vezetoje, dr.
Vas Imľe - Kerületi országgyulési képviselő, dr. Szabĺó Orsolya - Budapest Főváros

Koľmányhivata\a VIII. ker. Hivatal vezetóje, Molnár Gábor r. a|ezredes - VIII. ker.

Rendőrkapitányság vezetője, Sáfrány Jĺĺzsef _ Iőzsefüáĺosi Intézményműkĺidtető Kdzpont

igazgatőja, Váľadi Gizella - Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
vezetője, dr. Kuľucz Tünde - Józsefuarosi Gyermekjóléti Központ vezetóje, Závodny
Lász|ól _ Iőzsefvérosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasźtgi vezetoje,

Csete Zoltán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezetője' dr. Alfiildi Gyłirgy - Rév8 Zrt. igazgatőságitag,
dľ. Pesti Ivett Kisfalu Kft.' tigyvezető igazgatőja, Kovács ottó . Kisfalu Kft.
vagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péteľ _ Józsefuaĺosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

ígazgatőja, Mach József - Ú; ľeleki téľi piac vezetóje, Bozsĺk István - Barka Kft. és

Józsefuáros KĺizbiztonságźÉrt és Kĺjztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
igyvezetóje, Kovács Baľbara - Jozsefvárosi Közösségi HtLzak Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuaľosi Nkft. igyvezető igazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefváĺosi Egyesített

Bölcsődék vezetője, Kiss István - Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséétt Kozhasznu
Nonprofit Kft.. vezetője, Bonyhády Elek - BKIK VIII. ker. tagcsopoľt elnĺike, dr. Tárnokiné
Joó Ildikó - ľÁ-ľÍ-ra Napközi otthonos óvoda vezetoje, Camaľa.Bereczki Feľenc
Mik|ós - Emberi Erőfoľľás biżottságikĹilsős tag, ősziÉ..a _ Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi
bizottságikülsős tag, Benga-oláh Tibor - Jőzsefvtrosi Roma onkoľmányzat elnöke,



Dľ. Kocsis Máté
Tisztelettel köszönti a Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-tęsttiletének ülésén megjelent
képviselőket, affiivatal munkatáľsait aziĺltézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testÍilet 2015. évi 5. ľendkíviili ülését - mely az SZMSZ 8., 10-12. $-aiban
foglaltak a|apján keľĹilt összehívásľa - megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy kapcsolják be
szav aző gépeiket a létszám me gál l ap ítás mi att.

Megállapítja, lrogy jelen van 17 képviselő. A minősített szótĺibbsóghcz 10, az egyszeru
szótöbbséghez 9 egybehaĺgző szavazat szükséges. Távolmaradását bejelentette Dudás
Istvánné képviselő asszony. A következő képviselőtestületi ülés várható időpontja 2015.
június 4. regge| 8 óra.

A meghívóban kikiildött napirendi pontok sorczttmozása az alábbiak szerint váItoz1k:

A meghívó szerinti 615 sorszźtmozása 6l3-ta módosul és ezzel egyiitt az eń' kĺjvető napirendi
pontok sorszámozźlsa is módosul. Az sz}i4sz 16. $ (1)-(2) bekezďése alapján szavazźsra
bocsátja a napirendet.

Napiľend:

1. Zárt ti|és keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1 Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásbeli eIőterj esztés)
Ětőte4esĺő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester

2. Pénzůigyi, köItségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a 2014. évi ktiltségvetésről szó,ł'ő 3l2014.(II.13.) tinkormányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

) A Jĺízsefvárosi Onkorm ányzat 2014. évi kiiltségvetésének végrehajtásáró'l
szĺó ló b eszámolĺój a és a zźrszźlmadási rendelet.te rv ezete
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ/laté - polgármester

ą Javaslat a Jĺĺzsefoáľosi Onkoľmányzat 201'4. évi pénzmaradványának
felhasználásáta és a 2015. évi kiiltségvetésről sző|ő 6ĺ2015. (II.20.)
iinkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis l|l4láté _ polgármester

],'



3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előterjesztés

, Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához szükséges
dtintések meghozataláľa
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis MźLté - polgármester

1 Javaslat a Corvin Sétány Progľam megvalósításával kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺĺźúé _ polgármester

. Javaslat a ĺóxÉsz mĺidosításáraJ. 
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

, Javaslat a Társasházak részére nyújtható támogatási ľendszer
módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺrmester

, Javaslat a másodbeépítésű térfigyelő kamerák felhasználásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll1.éLté - polgármester

" Javaslat a Józsefuáľosi YáľosÍizemeltetési Szolgálat feladatainak jtivőbeniJ. 
e|látására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

n Javaslat a Jĺizsefvárosi Gyermetet Üaĺlfttéséért Kiizhasznú Nonpľofitt. 
Kft-velkapcsolatostulajdonosidiintésekmeghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺrmester



5. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat diintések meghozata|ára a Szeszgyár utca meghosszabbításávalr' 
kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

,, Javaslattétel funkcionális megrijulásľa a Jőzsefváľosi pályaudvaľ teriiletén
(írásbeli előterj esztés)
Ělőterjesztő: Dr. Kocsis }/ráté _polgármester

6. Hu má nsz o|gá|tatźlssa l ka pcsolatos előteľj esztések

1 Javaslatmegállapodásmegktitéséľespoľttevékenységgelkapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Ělote4esz o: żentaí oszkár - képviselő

) Javaslat a Budapest Jólzsefválrosi Onkormányzat2014. évĺ gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásárĺíl szóló átfogő éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgármester

. Javaslat a gyeľmekétkeztetés feltételeit javítĺó fejlesztések támogatásához
kapcsolódĺó pá.Jy ázat benyúj tására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

^ 
Javaslat önkormányzatiintézmények átalakításával kapcsolatos döntésekt. 
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4láté - polgáľmester

Santha Péterné _ alpolgármesteľ

t Javaslat a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyeľmekjó,léti ellátások helyĺ szabátyairĺil szóló 10/2015.
(III. 0 1.) iinkormányzati ľendelet mĺídos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Pétemé - alpolgáľmester



7. Egyéb előteľjesztések

, Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Műktidési
Szabáiyzatárĺól szĺíló 3612014. (xI.06.) łinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

,, Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáľól szóló 3612014. (xI.06.) iinkormányzati rendelet mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Jakabfy Tamás _ képviselő

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testiileti hztározatok
végľehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabad rendelkezésiĺ ľészének pénzpiaci j ellegíĺ lektitéséről
(írásb e li táj ékoztatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsís iľ;4túé _ polgármester

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, 1 tartőzkodással elfogadta az a|ábbi
napirendet.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz xÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrSÉGEs
HATÁRoZAT:
1'|.012015. (v.14.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbí napiľendet fogadja el:

1. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

, Javaslat fellebbezés elbírálásáľa szociális támogatás üryben
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S ántha P éteľné - alpol gármester



2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a 2014. évi ktiltségvetésről sző|ő 3l2014.(II.13.) łinkormányzati
ľenđelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|dáté _ polgármesteľ

., A Józsefuárosi onkormányzat 2014. évi ktiltségvetésének végrehajtásáról
szólĺĺ beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

. Javaslat a Józsefuárosi Onkoľmányzat 20L4. évi pénzmaradványának
felhasználására és a 20|'5. évi kiiltségvetésről szólĺó 612015. (II.20.)
tinkormányzati ľendelet módos ítására
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis llĺ4źLté _ polgáľmester

3. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

1 Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához szĺikséges
d ö ntés ek meghozata|át a
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|l[áté - polgáľmester

., Javaslat a Coľvin Sétány Program megvalĺísításával kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(íľásbeli előteĺjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis iľi4áÍé_ polgármester

- Javaslat a ĺórÉsz módosításáraJ. 
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

, Javaslat a Táľsasházak részére nyújtható tálmogatási rendszer
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Eloteľjesztő: Dr. Kocsis iľ;4:áté - polgĺírmesteľ



) Javaslat a másodbeépítésű téľÍigyelő kamerák felhasználására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lllĺ4:áté - polgármester

o Javaslat a Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat feladatainak jtivőbeniJ. 
eilátásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

^ Javaslat a Józsefvárosi Gyermetet Üotiltetéséért Ktizhasznrĺ Nonprofit.*. 
Kft-velkapcsolatostulajdonosidtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4láté - polgáľmesteľ

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat döntések meghozata|ára a Szeszgyár utca meghosszabbításával
kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis l|;4láté _ polgáľmester

) Javaslattétel funkcionális megújulásľa a Jőzsefváľosi pályaudvar területén
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Humánsz olgźiltatátssal kapcsolatos előteľj esztések

1 Javaslatmegállapodásmegkötéséresporttevékenységgelkapcsolatbanl. 
(íľásbeli előterjeszés)
Ělőt.4.'ĺ ő : Zęntai o szkźr - képviselő

, Javaslat a Budapest Jónsefvárosi Onkoľmányzat 2014. évi gyeľmekjóléti és

gyermekvédetmĺ feladatainak ellátásárĺól szóló átfogő éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné _ alpolgáľmester

1 Javaslat a gyermekétkeztetés fe|tételeit javító fejlesztések támogatásához
kapcsolód ő pá.Jy ánat benyúj tására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/:źLté _ polgáľmester



l Javaslat önkormányzatiintézmények átalakításával kapcsolatos döntések+. 
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

Ą Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályairól sző|ő t0l2015.
(ilL 01.) iinkormányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előteľj esaés)
Előteľj esztő : S antha Péterné - alpol gármesteľ

7. Egyéb előterjesztések

, Javaslat n Képviselő-testiilet és Szewei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) iinkoľmányzati rendelet mĺidosításfua
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

, Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és MÍĺkiidési
Szabá|yzatárói sző|ő 36/201,4. (XI.06.) iinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Jakabfy Tamás _ képviselő

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľĺ tájékoztatő a lejáľt határĺdejű testületi hatá'ľozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(íľásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ilĺ4.áté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Ügyrendben megadja a szőt dr. Eľőss Gábornak.



Dľ. Erőss Gábor
Javasolja, hogy aZ óvodák összevonásával kapcsolatos napirendet vegyék le az i|és
napirendjéről, mert nem felel meg aZ SZMSZ-nek, ami e|őírja, hogy az előterjesztésnek
tarta|mazĺia kell, hogy azmilyen céIt szo\gál, és miért előnyös az onkormźnyzaÍ. szźrnára.Ez
az előterjesztés nem tarta|mazza a III. pontjában eú", továbbá nem tartalmaz pénzngyi
elemzést, és gazďasági szttmítást,kockázatok szźtmítását sem. Azt gondolja, hogy ez nincs jól
előkészítve, vegyék le napirendľől.

Dľ. Kocsis Máté
Az eloterjesztés azért nem tartalmaz pénzngyi és gazdasági hatástanulmáný meg
szĺímításokat, mert azt nem érinti. Ugyanolyan pér.z'ugyi feltételek mellett működnek az
óvodák, azt a tarn|maÍIyt akkor kell elvégezni, ha ez vźitozik. A költségvetést februáľban
elfogadták, az ővodákľa vonatkoző tényszámok nem váltońak az előterjesztés kapcsán.
Szavazásra bocsátja dr. Erőss Gábor ĺigyrendi indítványát az e|óterjesztés napirendről való
levételéről.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 4 ígen,13 nem' 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elutasítja a dr. Erőss
Gábor áItaI tett tigyrendi indítvaný.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZoToB B s Éc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
1ru20l.s. (v.14.) 4IGEN

A Klźpviselő-testtilet úg1,l dont, hogl nem fogadja el Dľ. Erőss Gábor képviselő ügyrendi
indínányát, mely szerint a ,,Javaslat tinkormdnyzati intézmények dtalgkítúsdval kapcsolatos
dtjntések meghozataldra,, című napirendet veg,,ék le az ülés napiľendjéről.

I)ľ. Kocsis M:áLté

ZártnIés következik. Megkéri ajelenlévőket, hogy biztosítsfü ennek feltételeit.

1. Zárt ůilés keretében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezés elbíľálására szociálĺs támogatás
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S ántha P éterné - alpol gármester
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ügyben
ZART ULES

A napirend tdľglalúsa zdrt iilés keretében történt az Mön. 46. s @ bekezďésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrglalása sordn elhangzottakat és a meghozott Il2ĺ201,5. (v.14.)

szúmú hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.



2. Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2lt. pontja
Javaslat a 20|'4. évi kłiltségvetésről szólĺó
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesfő: Dr. Kocsis iľĺ.ĺtńé _ polgármester

3 l20|4.(il.13.) önkoľmányzati

Dľ. Kocsis N{'áúé

A napirenđ vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az előterjesztés taľtalmazza,hogy az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítható
a költségvetés, viszont ezt decembeľ 31-i hatá||ya| kell megtenni. Tudja, hogy eztmát egyszer
módosították, de még májusban további újrakönyveléseket kérnek, hogy vezessenek at.

Kér ďezi, ho gy ez valóban j o g szerú- e máj us I 4 - én?

Dľ. Kocsis Máté
Y áiaszađásra megadj a a szőt Egľy Attilának.

Egry Attila
Teljesen jogszeru, szeretnék, hogy a méľlegbeszámoló teljesen egyezzen a költségvetési
rendelettel, ez nem más, mint az analitlkája a mérlegbeszámolónak. A könywizsgáló is
megkĺiveteli, hogy a mérleg, az ercđmény-kimutatás, az teIjes mértékben ęgyezzen annak az
analitikájával. Itt néhány technikai átvezetésről van szó, hogy a konywizsgáló ki tudja adni a
ĺyi|atkozatot.

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

Komássy Ákos
Az tĺj szĺímviteli rendszer, amelyik eredményszem|é|etu, működik-e mźłĺ, vagy az idei
köItségvetésben is nehézséget fog okozni? Az egyértelmrĺen kiderül a kĺiltségvetés minden
módosításakor' de ilyenkor kĹil<lntisen, hogy itt egy eľősen bevétel-alultervezésľę és kiadás-
túltervezésre kerül sor. 5 milliaĺd kcjrtili különbség vaÍI aZ induló tetvezet és a folyamatvége
közĺjtt. Éľti, hogy ennek velejarója a tĺjbb mint 1 milliĺírd Ft-os pénzmaradváĺy, amiről majđ
Íargyalru fognak a kĺivetkezőkben. Kérdezí, hogy szükséges ez a t,Ű|tervezés minden évben,
mert ő ugy étzí, hogy ez nem indokolt. Nem éľti, hogy miéľt nem lehet ezt megkozelíto
pr ecízséggel előre me gtervezni.

Dľ. Kocsis M:áté
YáIaszadásľa megadja a szőt Egľy Attila alpolgármesternek.
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Egry Attila
Lehet a koltségvetést alul-, illetve túltervezettnek nevezni, ďe ez mindig ań. jeIenti, hogy a
költségvetés mindig tcibblettel rendelkezik, és azt, hogy ezt biztonságos mfüödést tud adni
Józsefuáros onkormányzatának. Ez azt is jelenti, hogy az onkormányzat évró|-évľe jobban
teljesít, hiszen a bevételeknél mindig az e|óző évi bevételeket szokták alapul venni. Itt
tllta|ában egy bázis alapú tervezést szoktak figyelembe venni, ebből látszik, hogy az
onkormĺĺnyzat is hatékonyabban műkĺjdik és a gazdaság is élénkül, mert tudják a bevételeket
növelni évľől-évre. Ez egy szerencsés dolog. A számviteli és könywezetési szabály is az
óvatosság elvét határozzák meg, ami teljesen egybevág azza|, hogy a bevételeket is óvatosan
határozzźk meg, teljesen szakszenien és jogszabźt|ynak is megfelelően, ekképpen alakul ki az,
hogy az év végére ezeket a bevételekettűIszźĺrnyaljak.Azt gondolja, hogy dicséľetet érdemel
az onkormźnyzat minden đolgozőja, hogy ilyen jó eľedményeket sikeriilt elérni a tava|yi
évben. A költségek tulteľvezésénél egyszeru szabáIy éľvényesül. Ha az onkormányzatbaĺl
bármilyen feladatot el kell végezni, az elsó az, hogy foĺrást rendelnek hozzá, utlána lehet
megkezdeni ennek végrehajtását. Sok feladat folyamatosan kertil végrehajtásra, illetve nincs
tekintettel a pénzĺjgyi évľe, amely januártól-decemberig tart. Nagyon sok esetben árh,tlzodő

feladatok is előfordulnak. Ebből adódhat az,hogy apénzmarađványban jelentkeznek tételek.
Vannak szabađ tételek, amik kifejezefreĺ magas összegek és vannak feladattal terhelt tételek'
Van,nak olyanok is, amiket az onkorményzatmeghatźlľoz célként, de valamilyen oknál fogva
nem keľĹil teljesítésre, ezek maľadnak szabad pénzmarađványban és keľtilnek át kĺivetkező
évre. A jogszabáIy miatt nem fudják megtenni azt,hogy ťlĺanszirozźshozzźrendelése nélkül
bármilyen felađat el|tttásába belekezdjenek. Ennek a nyomonkövetésére lehetne egy
informatikai fejlesztést kezdeményezni, egy modeľnebb vezetoi infoľmációs ľendszeľt
kialakítani, ez aztjelentené, hogy az adatokat egy kicsit pontosabbaĺr tudnák követni, egy
ki c sit hamarabb |atnák a p énzmar ađvanyt.

Dľ. Kocsis lN.IáLté

Megadja a szőt Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Szerinte a tű|zottarl óvatos tervezésnek az a következménye, hogy felborul a jogalkotó és a
végrehajtó hatalom kozcltti egyensrily. A végľehajtó hatalom _ ebben az esetben a
polgármester - úgy teremt plusz mozgásteret, hogy a képviselők utólag éľtesülnek a dolgokĺól
és már csak megszavazhatjźk féléwel a teljesülés után' ami történt, holott ez atobb milliaľdos
ktilönbözet azt je|enti, hogy a szociális ágazatra a 35 millió forintot meglagadták a
ľászorulóktól, mikĺizben több milliárdos pénzmaraďvány van és minđen levonás után is még 1
milliárd fi'lötti péwsrlarađvány van. Szerinte taľtalékon Íölötti ,,titkos tartalékot'' képeznek
maguknak és ez már nem az óvatos tervezés, hanem ez mtr a Képviselő-testtilet
jogosítványának a csorbítása. Szeľinte ennél pontosabban tudnak tervezni. azt kéri, hogy ne
legyenek ilyen többszazmíIliős különbségek, úgy, hogy ezekľől a Testület utólag éĺtesiil.

Dr. Kocsis Máté
Ez va|őtlarĺság. Senki nem tagadott meg 35 millió forintot a rászoru|őktól, hanem a tava|yí
teljesiilt számok alapján került az ideí tervezésre. Minden ellenzéki képviselő szővá tette,
hogy sok a tartalék, ez a prob|éma, hogy stabil tartalékkal mfüödik az onkormányzat? Ez
nem a Parlament, itt saját hatáskörben nagyon kevés dtjntést tudnak hozĺi, sőt ilyen típusúakat
egy altalán nem, testületi j óvahagyásra mindig szfü ség van.

1.1.



Az is baj, ha hiány van, aZ is baj, ha tobblet van? Most ha kell hozzźttenri a szociális
ágazathoz, akkoľ kényelmesen tudnak hozzátenni' ha hitelen háztuz van valahol, akkor
tudják áIllni azokat a nem tervezett ktiltségeket is, és még sok mindent jeIent ez. Egyébként' ha
átviszik jövőľe ezeket a tartalékokat' akkoľ is a kerület cé|jara tudják felhasználni.Ebbeĺ az
önkormányzatbannem tĺjrténik semmi olyan, amit a képviselők ne láthatnának! Kiegészitésre
megadj a a szőt Egry Attila alpolgármestemek.

Egry Attila
A szociális juttatásokkal kapcsolatban elmondja' hogy a tavalyi évek számadata a\apjtn
Iáthatják, hogy amennyit beterveńek év elején, aZ ÍIem keriilt ťe|hasznáIáSľa, mert az igényelt
segélyek és más szociális támogatások nem éľték el ań., amivel terveztek. Igy megmaľadt
szabad pérumarađvány. Valótlan állítás az, hogy enő| az onkormányzat tehet. Az előző évi
bźzis ađatok alapján keľült megfewezésľe, és az, hogy nem vették annyian igénybe, azt
mutatja, hogy az emberek kevesebb segélyéľt és juttatásért fordultak az onkormáĺyzathoz.
Emiatt okolni bárkit az feIeLotlenség és téves tll|itás, ez érte|mezhető bármelyik másik
e|oirányzatrais.

Dľ. Kocsis Máté
Az teljesen tcirvényszeriĺ, hogy az e|miit 4 évben megfeleződött a kertileti munkanélküliek
száma, tehź'i- aki munkát kap, az érte|emszeľűen lekerül a segély oldalról, akko1 valamilyen
módon ťĺnanszírońa az onkormźnyzat eń. az embertömeget, akiről a Képviselő Ur beszél, de

nem biztos, hogy a szociális ágon, lehet kĺizmunka, munkaerő program' báľmelyik más

clnkormĺĺny zati pro gram. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Személy szerint ő nem kifogásolta ań", hogy pénzmaradvtlnya vaÍL aZ onkormányzat
költségvetésének, bár hozzáteszi, hogy szerinte eZ az elkötelezettség a kiegyensúIyozott
költségvetésre a liberá|is gazdaságpolitikának a prioritásaiľa volt klasszikusan jellemző. orĺil
neki hogy Józsefuaros pozitív sza|đőva| zźtrt ismét. Fontos lenne az onkormányzat
źúIáthatősági szempontjából is, hogy közelebbi tervezés legyen a majdani megvalósításhoz,
hogy ilyen ,,rejtett taľtalékok', |átszatok ne kapjanak száľĺyta. A szociális gyermekjóléti és

gyermekétkeztetés feladatainak tźtmogatása eredeti eloirźnyzatábőI 232 millió foľinttal
kevesebb kertilt fe|hasznźiásra. Nem fe|tételezi, hogy cinkormányzati alka|mazott mulasztása
miatt á||t e|ő ez ahelyzet, de fontos a döntéshozóknak és avezetoknek átgondolĺi azt, hogyha
van egy ilyen maradvány, akkor valószínúleg nem szo|gá|ja megfelelően a szociális
rendszeľiik a kerületi szegénység pľoblémáinak az orvoslását. Szerinte ez nem indokolt, hogy
szociális kiadásokból 200 millió forint megmaľadt, szerinte ennek oka egy rendszer hiba.

Tudja, hogy bevezettek egy új rendszert, meglepődne, ha az jobbanmfüödne, mint a korábbi.
Ebben az évben kiderĺil. Kéľđęzi, hogy vizsgá|tźk-e, hogy ez a forľás miéľt nem keľiilt
feIhasznźiásra mi az oka? Mit sikerĺilt integrálni az é|etbe léptetett tłj támogatási renđszer
kialakításakor?

Dr. Kocsis Máté
Kéri, hogy a képviselők a SZMSZ szeriĺĺti hozzásző|ási időt tartsák be! Nehéz megfogni,
hogy mi u p'oĹlé-a, mint ahogy Képviselő ur ĺs megfogalmazta. A keľtiletben élok
megkapj fü az onkorm tny zattol a segítsé get.
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Ha tcjbbľe van szükség, azt is biaosítják. Jelen pillanatban még mindig aĺĺőI folyik avita,
hogy miért ilyen,'túl.nagy,, atarta|ék, és ha mar ilyen túl naEY, miéľt nem ugyhasználják fel,
ahogy a Képviselő Uľ elmondta. Ez az a szabađság, ami megvan a Képviselő-testĺiletnek,
hogy év kĺjzben ezeket a taľtalékokat úgy tudjfü felhasználni, ahogy szfüséges. Hogy miért
csökkent a segélyek és egyes kiadások összege, arrabińos tud a Hivata| vá|aszt adní, đe ő azt
gondolja, hogy ennyire volt igény. A szociális rendszer nem tjszt<jluó, hanem támogato
rendszer a rászorulók részéľe. A munka vl|ágthava\ő mozgás az oka, hogy csökkent a segélý
kéľők száma. Y áIaszadásľa me gadj a a szőt Alpo l gárme ster as s zonynak'

Sántha Péteľné
A Népkonyhtn az adagszám bővítés megtörtént és gondolkodnak a Népkonyha bővítésében,
hogyha igénylik, akkor még többen hozzźljutni az éte|hez. A Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ folyamatosan felméľi azigényeket és segíti Józsefuaros lakosait.

Dr. Kocsis M:áté
A lakhatási és életkĺirtilmények javítástn is fognak tudni a taľtalék által segíteni. Meg tud
kezdődni a társashźzak, bérházak felújítása. Nem azért nyertek vá|asztást, meľt ľosszat
akamak a kerületnek. Még Komássy képviselő politikai pártjának vezetése alatí
felhalmozódott itt 11 milliáľđnyi adósság, mínuszos volt a kdltségvetés. Jelen pillanatban 0 Ft
az adósság és van másfél milliárd Ft szabad felhasználható pé|v. Tény, hogy az
onkormanyzat működése stabil. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
A szociális rendelet vitájában ań. moĺdta Polgármester Úr és Alpolgáľmester Úr, hogy nagy
szigorral fognak lecsapni a szociális támogatással visszaélokľe, hogy emiatt indokolt
csokkenteni a keľetet. Most azt mondják, hogy olyan nagymértékű javulás következett be a
kerületben élők szociális helyzetében' hogy ez az indok. Nem az a baj, hogy jól
gazdáIkodnak, hanem az,hogy a tartalékot nem taľtaléknak nevezik. Az a javas|ata'hogy ezt
nęvezzék így, mint ahogy a kismalacot sem nevezik kiscicanak. Ha ilyen sok megtakarítás
vagy ilyen sok pluszbevétel vźrhatő, akkor azt i||ik a teľvezésnél f,rgyelembe venni. Ne egy
éwel később derĹilj<in ki, hogy mennyi a meglakaritás, hanem adott tźlrgyévben, hogy még
akkor felhasználható lehessen.

Dľ. Kocsis N.4.álté

Ha az onkormĺĺnyzat költségvetésének bevétele és kiadása közti kütönbozetnem éri e| az 500
millió forintot, akkor az a ,,kiscicď',ha meghaladja, az a,,kismalac''. A szociális rendeletnél
an. áL|ítottfü, hogy aki visszaél a segélyezéssel, az szigonal ál1 szemben, de ęz nem azért
csökkent, hanem azért, meľt többen dolgoznak, tĺibben vannak állásban. Aki visszaé|, az
semmi jóra nem számithat, de aki valóban rászoruló és valóban nem fudja mego|daru az
aktuális élethelyzetét, az számíthat minden segítségre. Alpolgáľmester Uré a sző.

Egry Attila
A megtakarítás a tavalyi évben képzođott, az e|határozás, hogy új eljarásrend alakul kj, az
2015-ös évi, ezt a kettőt összemosni alapvető tévedés. Jó folyamatok indultak el a tavalyi
évben, amiľe szeretnének ráerősíteni azzaI,hogy az eLbírá|ás folyanata során kisztĺrik azokat,
akik nem igazźn rászorulók, hanem csak haszoné|vezői, illetve visszaélői a rendszernek'
AzzaI kapcsolatban, hogy atntalékot elrejtenék a költségben, azthatározoÍĺanvisszautasítja.
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A tervezés során a februári hónapban több mint 500 millió foľintot helyeztek tarta|ékba. Az,
hogy valami azért nem tudott megvalósulni, mert nem volt Ŕl forrás, az nem igaz. Most a
zźrszámadás során' amikoľ az összes tételt Végig fésülték, az összes költségvetési szeľv és cég
leadta a beszámolőjźĺ, még ennyi szabad pénzmaraďvány keletkezett, amelyet most az
általános tartalékĺa fognak helyezni, nincs elrejtve és felhasználva Sem' mert a Képviselő-
testtilet dontése nélkül nem haszná|hatő fel, amelyet szakmai előkészítés e|őz meg. Nem érti,
hogy eń' a ténybeli helyzetet hogy lehet kifoľgatni, kéri, hogy ezt kellő komolysággal
kezeljék.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dľ. Saľa Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
4I ház Úrjult meg önkormányzatĺ, vagy uniós foľľásból, ezen kíviil több mint 100 tźlrsasházi
páIyázat keľĹilt elbírálásra és több mint 200 millió foľint került elköltésre' és majd a
Palotanegyedben is megkezdődnek ezek a fejlesztések.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Azt a cinizmust szeretné, ha félretennék a szociźtlis támogatások kapcsán, hogy azért nem
keľült fe|hasznźĺIásra, meľt nem volt tá igéĺy. Polgármesteľ Ur is tudja, bár nem kényszerült
megélni a nyomor k|J|ttfiźIját, hogy vannak olyan szegény emberek, akik rászorulók, de nęm
jelentkeznek segélyért, ilyenek mindig lesznek. Annak örtil, hogy a jőzsefvá,rosi bérhazak
felújításaľa is szźtnđékoznak fonást biztosítani a pénzmaradványból, mert Józsefuĺáros
leglepukkantabb házai között vannak a bérhźnak és lakói ktizül sok a szegény, nincstelen
ember. Kérđezi, hogy minek következtében alakult úgy, hogy a tava|yi hiteltörlesztés összege
eľedetileg 50 millióra volt teľvezve' ańán 480 millió lett, közben tavaly vo|t az adósság-
konszolidáció is' tehát adósság _ ha jól tudja _ nincsen az onkormtnyzatnak.

Dr. Kocsis Nĺáté
Gyermekként ebben a kęrületbęn nőtt fel, idejfut. általános és középiskolába.. is, ismeri a
kĺirnyéket, az embereket. Visszautasítja Képviselo Úr patetikus megtregyzéseit. o nem finatja
soha egyik ellenzéki képviselőnek sem a jövedelmi viszonyait, családi he|yzetét. Valóban
nem nélküIozölt, de ez nem jelenti azt, hogy nem ismeľi a 

''nyomor 
kulturáját'' és ań.

gondolja, hogy nem véletlen az,hogy a kertilet haľomszor vtiasztoÍta meg polgáľmesteľnek,
ezeket az emberek ismeri és soha nem akart nekik rosszat. Szeretné kérni, hogy mellőzzék a
személyeskedést. Bátran monđja, hogy ők azok, ak1k elindították, Európa-szeľte elismeľten
indítottak eI a kerĹiletet a fejlődés útján. Nem 6 vagy 8 évve| ezeIőtt írtak elismerő cikkeket a
Guardían című brit lapban, hanem manapság. Konkĺét kéľdéséľe Paris Gyuláné
Ügyosztályvezető Asszony válaszol.

Páris Gyuláné
Kétféleképpen töľtént meg a konszolidáció tavaly. Az egyík, a 200 millió Ft alatti hitelek
esetében költségvetési támogatást kapott az onkormányzat és ezt bruttóban kellett
lekĺlnyvelni bevételként is és kiadásként is, mint hiteltörlesztés, ezjelenik meg a 400 millió
foľintban.
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Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselő úr.

Komássy Ákos
Elnézést kéľ, ha személyeskedésnek tlint az, amit mondott, nem ez volt a szźtnđéka. Elismeri
Józsefuáros sikereit, de ań" el kell ismemi, hogy vannak olyan emberek, akik nyomorban
élnek és nem jelentkeznek segélyért. Eĺľe a megközelítésre vonatkozott a megjegyzése.

Dr. Kocsis Máté
Vöľĺjs Tamásé asző.

Viĺľös Tamás
Nagyon rossz megközelítésnek tartja azt, ha valaki azt hiszi, hogy azt a fonást, ami az
onkormányzat rendelkezéséte áI|, azt azonrnl el kell költeni segélyre. Azt gondoĺja,hogy a
szociális rendszeľ nem aľTa való, hogy felelőtlenül szétosszák a pénń", hanem ana, hogy a
rászorulókat segítsék egy olyan éIethez, aholr aztźn el tudják látni magukat. Az ész nélküli
osztogatás nem nyťrjt valódi segítséget a ľászoruló embereknek. Strukturáltan és a jól elkciltött
foľrások vezetnek megoldáshoz. Ań, hogy minden költségvetési tételre rámondják, hogy el
kéne oda költeni, ezt semmi másnak nem tartja, mint egy teljesen felelőtlen, demagóg és
populista megközelítésnek.

I)ľ. Kocsis NIáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szerinte az abaj, hogy egy olyan kozmunkapľogramot alakított ki a mostani ,,tĺibbség',, ami
minden, csak nem klasszikus értelemben vett közfog|a|końatás, hanem a segé|yezésnek egy
átcimkézett verziőja, szemben ,,Az it a munkába'' Programmal, amelyik nem volt tökéletęs,
de szocialista kormányok hoztak létre és sokkal több embeľt jutatott nyomorból noľmális
éIethez és kitĺiľési lehetőséghez,mint amire lehetőség van most a kĺjzmunkaprogramnál.

Dr. Kocsis Máté
Anapirendvitájátlezźlr ja.Szavazásrabocsátjaarendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrsnl-o.TEsTÜr,nľn ELFoGADJA ns
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁnosI
oľxonmÁlwza.ľ xľpvĺsnr,o TESTI]LETENEK 20ĺ2015. (v.14.)
oľxonľĺÁNYZATI RENDELEľÉľ ĺ' 2014. nvI rolTsÉGvETÉsnol szoĺo
3 l 201 4. (II. 1 3.) oľronľĺÁľĺy Z^TI RE,NDELET MoDo SÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis lNIáLté

Megállapítja, hogy 13 igen' 2 nem,2 tartőzkodással a Testĺilet megalkotta a20l20I5. (V.14.)
számu rendeletet.
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A SZAVAzasNÁI. JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz ltĺľľ'ro sÍľprľ szorog g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsľrvÁnos xÉpvrsnr-o-ľnsľÜr-Bľľ 13 IGEN, 2 NEM, 2
'r'a.ľr.ózrtruÁssĺ.l- ELľOGADĺa. ľs MEGALKo'I.JA tsUDAľľ,s,t' ľ.trvÁHtrs
vul. rnnÜr.nľ ľózsnr.vÁnosr oľronnłÁľyz.ł.ľ xÉľvIsBl,o
ľnsľtjĺ-BľÉNľr 20n015. (v.14.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELEľÉľ a zoĺą. ú:vĺ
xoĺ,ľsÉcvnľÉsnoĺ szoĺo 31201,4. (II.13.) oľronľĺÁľyza.ľI RENDELET
ľĺolosÍľÁsÁnol

Napirend 212. pontja
A Józsefuáľosi onkormányzat 20|4. évi kiiltségvetésének végľehajtásáľĺól
szóIó beszámolója és a zárszźlmadási rendelet.tervezete
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4até _ polgĺĺrmester

Dľ. Kocsĺs M:álté
A képviselők kaptak 3lb,3lđ, szźlmozással csere mellékleteket,7. számú mellékletet, illetve
kĺinywizsgálói véleméný és jelentést, valamint pótkézbesítéssel csere rendelet-tęĺvezetet és a
rendelet 2, 3, 3lb mellékleteit. Napirend vitttját megnyitja. Megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Aprilis 30-án beterjesztették a most itt lévő rendelet-tervezetet, majd ezt követően május 6-an
beteľjesztettek még egy módosítást a 2014. évi költségvetéshez, ezt tárgya|ták az előbb. Ha
most az új 2014-es kĺiltségvetési rendelettel ĺisszenézi a je|eĺ előterjesztést és foleg a
könywizsgálói jelentést, akkor a bevételi és kiadási főösszegek nem egyeznek az itteni
zźrszźtmadásí rendelet-tervezetben szereplő főösszegekkel. A pénzmaradvtny összege
egyezik.

Dr. Kocsis NIáté
Mielőtt végigmondja, kéri a Képviseló Urat, hogy olvassa el a cseréket. Az e|óterjesztés 1

számí mellékletének 7. oldalan a 2. bekezdés utolsó mondata tcjrlésre kerĹil a cseľe
rendeletben. A 3. bekezdésben a mérleg szerinti eredmény összege 5.8I8.243-ta a
tevékenység eredmény l70.675-re változik. A 8. oldalon a 2. bekezdésben a mérleg
főösszegének csökkenése, és ez az, amiről az elobb beszélt, 20,7 %o-ta a követelés növekedése
1.080.489-ľe változik. A 3. bekezdésben a sajźlt tőke emelkedése 9.924.078-raváItozik. Ezéĺ
monđta, hogy csere rendelet-tervezeteket kaptak, ezekęt kell összenézni és érthetővé vá|1k az
egész.
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Jakabfy Tamás
A könywizsgtĺlői jelentésből kiemeli a kĺjvetkező mondatot: ,, A kĺiltségvetési beszámoló
mérlegében kimutatásľa keriilt iparuzési adőhoz kapcsolóđó követelések és ktjtelezettségek
értéke nem egyezik meg a kapcsolódó nyilvántartással. Az eltéľés összesített értéke
106.958.000. e Ft, nem jelentős.'' Kérdezí, hogy akkoľ mi a jelentős? Szeretne erről a
fi gyel emfelhívásról további információkat kérni.

Dr. Kocsis NIáté
Y źiaszadásra me gadj a a szőt P ári s Gyul án é ugy o sztályvető as szo nynak.

Páris Gyuláné
Igen, erről tudnak' Aztortént, hogy a Fővárosi onkoľmĺĺnyzat 3 szttmot ad meg, ő adja meg
az adatokat a beszámolóhoz. Egy kĺlvetelés előírást, egy pénziigyi teljesítést és ebből a két
adatból jön ki a hátralék. Lekónyvelték a követelés előíľást, pénzĺigyi teljesítést és a hátralék
nem egyezett meg a fővarosi adattal. Azon gondolkodtak, hogy melyik adatot ne a Főváros
által megadottan szerepeltessenek a beszámolóban és aľra jutottak, hogy az alapadatok
szerepelnek helyesen, a követelés elírás és a pénziigyi teljesítés. Ebből adódott az eltérés.
Természetesen eú. a Fővarosi onkormtnyzatta| tisztázru fogiák, meľt nem jó az
aďatszo|gá|tatása.

Dľ. Kocsis M:áté
A nap irend v itźLj źLt |ezĄ a. S zav azásr a bo c sátj a a hatáĺ o zati -j avas l ats ort.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkoľmźnyzat2014. évi kĺĺltségvetésének végrehajtásarőI sző|ő szöveges
beszámolót az e|óterjesztés 1. számumelléklete szeľint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015, május 1 4.

2. elfogadja az onkormányzat behajthatatlan k<ivetelések hitelezési veszteségként való
|ęírźsát az előterjes ztés 2, számu melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

3. jóvahagyjaa2014. évi cjsszefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés3. számu
melléklete szerint.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2015. május 14.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 4 hrtőzkodással a Képviselő-testĹilet e|fogadta a

határozatot.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc.Z lr'ĺn.ĺo s Íľpľľ s zoľo g g s Éc s zÜrs Écp s
Hĺ'ľÁRoza.ľ:
113ĺ20|'5. (v.t4.) 13 IGEN 0 NEM ł ľanľozrooÁss,ł.r-

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Önkormányzat}}I4. évi költségvetésének végrehajtásárő|szőIő szöveges
beszámolót az e|oteriesztés 1. számu melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máius 14.

2. elfogadja az onkoľmtnyzat behajthatatlan követelések hitelezési vesńeségként való
|eir ását az előteri es ńés 2. számu mel léklete szerint.

Felelős: polgármesteľ
Hattriďo 2015. máius 1 4.

3. jőváhagyja a2014. évi összefoglaló éves ellenőľzési jelentést az előterjesńés 3. szźtmu
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. máius 14.

Dľ. Kocsis lĺáté
S zav azźst a boc sátj a a rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺozsľľvÁnos xÉpvrsEr,o-ľnsľÜr-nľB ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt]LET JoZSEFvÁnosr
oľxonľĺÁľyza.r xÉpvrsnlo TESTÜLETENEK 2112015. (v.15.)
oľxonľĺÁNYZATI RENDELETET A 2014. Évr rÖr,rsncVETÉSI
zLpszlvlĺ.oÁsnól

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja' hogy 12 igen, 0 nem, 5 tartőzkodással a Képviselő-testiilet megalkotta a
2l l20 1 5 . (V. 1 5.) önkoľmány zati reĺdeletét.

AsZAv AZÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHOZ vnqo sÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁRos xÉpvĺsnLo-TEsTtjr,BľB 12 IGEN, 0 NEM, 5
TARTóZKODÁSSAL ELF'OGADJA És MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vnl. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oNrconľĺÁľyza'r xaľvrsn,r,o
TESTtjLEľnNnr 21D015. (v.15.) oNronľĺÁrĺyza.ľr RENDELEľEľ a 2u4.
Évr ror,ľsÉcvnľÉSl ZÁRszÁvĺanÁsnól
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Napirend 2/3. pontja
Javaslat a Jĺizsefuáľosi Onkormányzat 20|4. évi pénzmarađványának
felhasználására és a 20|5. évi köItségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
tinkormányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Megkapták a képviselők a ktlnywizsgá|ői véleméný ellhęz a napiľendhez is. Az előterjesztést
kiegészíti a szabad' pénzmarađványta vonatkozó javaslatával, ami helyszínen kiosztásra keľül.
Javasolja, hogy a hatá|yba|épés időpontj a 2015. május 18. napja legyen. A pénzmarađványra
vonatkozó adatokat ismerteti. A Roma onkormanyzat fe|iĺjitásźra, illetve a Nemzetiségek
Háza kialakításźlra 15 millió Ft-ot kül<jnítenek el. A Keľületi Drogellenes Stratégia
kialakítására 10 millió Ft-ot szánnak. A közigazgatási kamerák beszerzése, ez kĺjzlekedés-
biaonsági beruhźzás, az 5 millió Ft, térfigyelő-szoba szelLőzorendszer bővítésére 430 e Ft, a
|2 đb kerékpar beszeľzéshęz aKozterĹilet-felügyelet és a Rendőrség részére 1.2 millió Ft. A
térzene kiadásokĺa (a nytni cígányzene a turisztikai szempontból fľekventált tereken) 8 millió
Ft kerĹil elkülonítésre. A Kisfalu gyoľsfelújítási igényében 15 millió Ft ĺjnkormányzati
lakások felújításĺáľa, eĺľől majd bővebben is kell beszélni. Társashází fe|i!ítás támogatás
félmilliárd Ft, idén atársasházak 500 millió Ft-ig tudnak pá|yźzni. A JOKESZ felülvizsgálatra
700 e Ft-ot kül<jnítenek el, a Polgaĺőľséget 3 millió Ft-tal támogatnák. A Futó utca 27. szám
alatti épiilet fe|iýitására 27 m1||iő Ft-ot kclltenek. A Tomő utcai óvoda fe|iĄítására 47 milliő
Ft-ot különítettek el, a TÁ-TI-KA óvoda felújításara7,5 mi||ió Ft-ot, Koszorú utcai óvoda
felújításara 30 millió Ft-ot javasol, tekintettel a rossz tetoszerkezetre. A Mátyás téri játszőtét
ütéscsillapító felület felújítása 1,5 millió Ft, a Tisztes utcai játszőtér világítás kiépítése 1,1 e
Ft, paľkfenntaľtás, parképítés 31 millió Ft, ennek varĺrak altételei. Hulladékgyĺjtő edények
beszerzése 3.8 e Ft' sajnos ezeket lopják, vagy valahogy eltűnnek. Pollerek, padok,
közlekeđési táb|á|,ĺa 6 millió Ft-ot különítenek ę|. Az osztá|y utca, Hős utca, Tisztes utca
közötti parkolóľész megépitésre 7,5 milliót' karbantaľtáshoz szfüséges eszkĺizĺjk, illetve
kertészszerszźlmok beszerzése 800.000 Ft, Golgota tér felújításából kimaľadt tételek, például
szökőkút felújítása, kerítés lźtbazatźnak felújítása, padok egységesítése 8,7 millió Ft. A Práter
utca 5f-60 közötti jőĺđaszakasz felújítása 10,5 millió Ft. A Losonci téri uszoda fejlesztésére
4,2 millió Ft-ot terveztek be, a Koszoľú utca 4-6 rÉI-Br Hźz kozosségi helyének
kialakítasara 3,8 millió Ft-ot. Szolgá|ati lakások felújítására, szintén a LELEK Ház, a
hajléktalan pľogram keretében 2,5 milliót. Informatikai eszkozokľe 5 millió Ft, klíma
beszerzés és felszerelésre 5 millió Ft. A Kĺjzteriilet-feliigyelet parkolás-ellenőrzési feladatok
ellźtására 2 mi\|iő Ft eszkdzfejlesztés. Ebben a felállásban maruď az onkormźnyzatnak 700
millió Ft szabađ felhasznáIású pénze még mindig. Itt javasolja az ővođźk és bölcsődék
további fej|esztését, az iskolĺákon sikerült túlmenni, aZ intézmények, közterek tavaly
megvalósu|tak, az Auróra utcai Rende|ő az halad. A felmillió forintos ttrsasház is akkor keriil
fe|hasznáIásra, hogyha érkezik igény. Az Alpolgáľmester Úr tegnap anól tájékońatta, hogy a
tavalyi évről van még 66 millió forintnyi tfusashźzi igény benýjtva az onkormányzathoz.
Szerinte a következő testületi ülésen fel kell állítani a tźlrsashtni csoportot. Kell 3 olyan
ember, aki jarja a tźtrsashźzakat' felméń az igényeket, egyfajta pľioritási sorrendet állít fel,
el|en&zi a pénzfe|hasznźiást. Sztikség vaľ az önkormányzati kontrollra és az tĄ társasházi
páIyázati rendszerre, illetve annak érvényesítésére szükség van. Ebben a javaslatban marad
400 millió Ft megtakarítás, plusz 300, amit terveztek a költségvetésben.
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Ez egy olyan javaslat, ami ad még mozgtlsteret a felmerĹilő év közbeni igényekĺe, Iegyeĺ az
bármilyen igény, ugyanakkor megadja a lehetőséget aÍÍa, hogy a káptalanfiiredi tábor
nagyszabású felújításán, hogyha önrész feladatuk keletkezik, ami nem valószínű, ott helyt
tudjanak állni. Ez egy óvatos költségvetési javaslat, fejlesztés-orientált' nyilván
életk<lľülmény-javító benlházásra felmilliárd forint kerĹilt elköltésľe, óvodák, bĺjlcsődék
felújításaÍa további 301 millió Ft-ot kiilönítettek el idén, ugyanakkor megmaraďt a700 millió
Ft tartalék. Napirenđ vitźĄát megnyitja. Komássy Akos képviselőé a szó.

Komássy Ákos
Jobb lett volna, ha nem helyszínen kerül kiosztásra ez a pénzmaradvánnyal kapcsolatos
kiegészítés, hogy lett volna iđo ezt átgondolni a képviselőknek. Támogat1a, hogy nagyobb
összeget szánjoĺ az onkormźnyzat a társasházak felujításźra, viszont nem látja kütĺjn
megjelölve, hogy ezekłe a Kisfalun kereszttil lesz lehetőség. Ha beleteľvezték ebbe az 500
millió Ft-os tĺírsashazi alapba, akkoĺ javasolja, hogy kerüljön megjelölésre, hogy ennek a
páIyázati alapnak mekkora száza\ékát, vagy mekkora cisszeget kíván az onkormtnyzat
bérhazak felújításaľa fordítani, hogy ne legyenek ebből késobb félľęéľtések. Ha van
tobbletfonás, ami valahol máshol helyeztek el, akkor azt is örcjmmel fogadja.

(09 óra 37 perckoľ dr. Szilágłi Demeter távozott az üIésről, íg,,a Képviseĺő-testüĺet létszáma
16főre csokkent.)

Dľ. Kocsis Máté
Ezlesz aTársashtzi Munkacsopoľtnak afe|ađata, hogy erľe javaslatot tegyen. Van egy keľet
és javaslatokat tesznek a Képviselő-testületnek aľľa, hogy milyen szempontok alapján
keľüljon aházaka szant tĺjbb mint félmilliĺíľd foľint fe|hasznáIásľa. Nem tett le arrő|,hogy a
Korményzathoz forduljanak szociális béľlakás iigyében. A leendő munkacsoportnak mondja,
hogy legyen szem előtt, hogy fontos az cjnkormtnyzati h,ázak és lakások felújítása, de arra
ľeményei szerint lesz állami forrás. A másik, hogyha meg akaľnak 100 millióból csinálni egy
komplett héza| akkor egyet tudnak belőle megcsinální,Łla atető, a füdém, az épi|etgépészet,
a homlokzat és egyéb fel van iĄiwa, az ennyibe kerül, de nagyobb hźľ'ĺźi még több.
Felmérték, hogyha valamennyi önkormányzati t|J|ajdonű házat szeretnék felújítani, arra 57
milliárd Ft-ra lenne szükség, eZ egy 15 milliárdos összköltségvetésrĺ onkormanyzatnáI 4 év.
Ezt ĺjnerőből sosem fogjak tudni elvégezni. Külső segítséghez fordulni kell, a tźrsasházak
esetében nem, de az önkormźtnyzatí házak esetében tudnak az áL|anhoz foľdulni segítségül.
Megadja aszót dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Polgármester ur egy sort kihagyott a felsorolásból, a Mindszenthy tér kialakítását. Kellő
felkészülési idő nélkül biankó csekket adnak, hiszen nem tuđjfü, melyik eszkozre fordított
pénz mennyire megalapozott. Kérđezi, hogy miéĺt 772 mí||iő, 1 milliaľd közötti pénz mire
szolgźĺ|, mire van félretéve. Ha van ennyi :artalék még, akkor nem lehetne környezetvédelmi
célokĺa ís fordítani, például paľlagflí-mentesítésre? Kaiser képviselőtársától kérdezí, hogy
mennyiľe szerencsés, ha a Polgaľőrséggel kapcsolatosan ó is szavazni fog' ez nem
ĺjsszeférhetetlen?
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Dľ. Kocsis NI.áté
A kül<jnbözet a 400 millió Ft, az a ,,kiscicď', ami á|talános tartalékľa fog kerülni. Ellenzéki
képviselőktől mindig olyan javaslatok érkeznek, hogy a pénzt hogyan lehet elkölteni, olyan
miét nem meriil fel, hogy hogyan lehet megtakaritan|? Semmi kifogása a parlagfü-feladat
ellátása ellen, de a közteľĺileteken valószínűleg nem fog jelentkezni a probléma, meľt a tavalyi
paĺkfelújítás miatt sok gyomnövény kikerült a közterekľől és új tiszta gyep kenilt telepítésre,
másrészt, meg van ene külĺin keret, egyébként aparlagfri nem jellemző a keľtiletben, ahol van
is, azleggyakĺabban magantulajdon. Ezek ellenére 1 millió forint k<jrül el lehet különíteni erre
összeget. Szóval, az együttmtĺköđési hajlandóság megvan. Megadja a szőt Jegyzó
Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Az iđei költségvetésben is van parlagfiĺ-mentesítésre 2 millió Ft, július elsejétől lehet a
magántulajdonosokat hatóságilag kötelezni ennek irtź$áÍa, de a tavalyi évben sem kerĹĺlt
felhaszĺá|ásra. A kerületben ez ÍIem je|Iemzo. Az onkormtnyzatí telkek karbaĺtartását a
Kisfalu Kft.. végzi, ott szintén nincs eľre szükség, úgyhogy úgy gondolja, hogy a jelenlegi 2
millió Ft, amit egyébként minisztéľiumi támogatásként kapnak, az elegeĺďő lesz a sziikséges
felađatok elvégzésére.

I)r. Kocsis lNĺ.álté

Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kevéssé lepte meg az, ahogy a pénzmarađváný ,,tźLIaIták,,. Kevésbé hiszi el, hogy korábban
erről egymással nem beszéltek, mert ezek a szźmok mögé lett teľvezve valami. Szerencsésebb
lett volna, ha előbb kézhez kapják. Sok jelzést kap arra, hogy a köztereken vannak, akik nem
tudnak viselkedni, arni zavarja a polgárokat, ezért javasolja, hogy a köZteriilet-felügyelőket
erősítsék. A másik kérdése, hogy a 10 millió Ft drogstratégiźlra elktilcjnített összeggel
kapcso latban mit viíľhatnak.

Dr. Kocsis M:áLté

Az első felvetésre, ha akaľják, akkor tartanak egy rendkívĹili képvisęlő-testületi ĺilést és
végigbeszé|ik ezt, ha óhajtja az e|Ienzék. Nincs jelentősége, arrnyi, hogy később tudnak
elindulni ęzek a tétęlek, egyszerűen most készült el. A másik, hogy 9 szabaď álláshely van a
KözterĹilet-felügyeletnél, javaso|ja az újságban ezt meghiľdetni, ami már meg is történt
szerinte. Amíg ez nincs feltöltve, addig nem is javasolja az efie forđított összeg megemelését.
A drogellenes stratéginőI a KEF elnĺjke, dr. Ferencz oľsolya fog beszélni.

Dľ. Ferencz Orsolya
A drogellenes stratégiát a KEF megtaľgyalta részletesen, és elfogadta végľe, mert ez korábban
nem volt. Javaslatokat foga|maztak meg, melynek része a preventív oktatási panel elindítása a
kerület iskoláiban és óvodáiban, része a rendőľséggel egy szorosabb egytittmfüödés' része
egy olyan bentlakásos intézménĺryel kotendő keretmegállapodás, ahová a drogbetegeket úgy
tudják biĺos fuźnyba fuányítani, hogy valódi esélý kapjanak a győgyu|ásra. A fórum csak
szakmai javaslatokat tesz, a döntést azt nem a KEF hozza. Ez bárm1koľ megismeľhető
báľmelyik képviselő szźtméra. dľ. Erőss Gábor és Komássy Ákos képviselők számfuais, aki a
sajtóból ''értesülnęk,, aÍÍől., hogy itt folyik valamilyen mrrnka.
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Dľ. Kocsis Máté
Kéri Képviselő Asszoný, hogy maľadjon apénzmarađvány témaköľben!

Dľ. Ferencz orsolya
A pénzmaradvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy ezek nem a tegnapi ötlettel születtek, ezek
mögött komoly és hosszú munka á1I. Konkĺét példaként említi, hogy a Golgota tér tĺjbb mint2
évig tartott, mire végleges formába önthető lett. Van olyan, ami abból is kimaľadt.

Dr. Kocsis Máté
Ügyrendben megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Személyes megszólíttatás okán elmondja, hogy aú. nem tartja jónak, hogy a stratégia nem lett
feltĺjltve a honlapľa, de természetesen olvasta.

Dľ. Kocsis Nĺ'őLté

Komássy Ákosé asző.

Komássy Ákos
Kéri a Képviselő Asszoný, hogy küldje át neki a Stratégiát e-mailen. A kerékpaľ-
beszerzésekľől szeretne tudni még, továbbákéri, hogy a Pľáteľ ltcaszakasz felújításakor majd
vegyék figyelembe aZ akadálymentesítést, mert kisgyeľekes szülőként mondja, hogy
ľeménfielen az ott átjutás.

Dľ. Kocsis Máté
Tervezési standard mamát,hogy eztigy tervezzék meg. A kerékpárokĺól elmondja, hogy 4 a
rendőröké, 4 akozterulet-felügyelőké,4 aKisfalu Kft-é aparkolás-ellenőľzési feladatok
elltĺtásźr a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A költségvetés átcsoportosításáról is szól ez a tervezet. A polgĺĺrmesteľi hatáskörben tcjľtént

átcsopoľtosítźĺsĺáI az I. a' C, d, P, w pontokban tanácsadói díjak átcsoportosításĺáľól van sző' ez
cisszesen 15,5 millió Ft. Az aa, pontban még jogi tanácsadásľa van még 8 millió Ft. Ez
clsszesen legalább 6 db szerződés. Erről szeretne többet megtudni, de örĹilne neki, hogyha
legkcizelebb ez már belekeľülne az eloterjesztésbe.

Dr. Kocsis Máté
Alpolgármester Úr ad' vźiasń'.

Dr. Sára Botond
Ezek ugyanazok a szeľződések, melyeket' minden egyes költségvetéskor és átmeneti
gazdá|kodáskor meg szokott a Képviselő Uľ kérdezni. Ezek még mindig ugyanazok az
emberek, ugyaĺnzok a szeruődések. Van egy, aki roma ügyekben ad tanácsot, havonta ír
beszámolót a keniletben töľténtekĺől a ľomákkal kapcsolatban, ezen kívül van jogász
segítsége, amire most lett szükség, mert olyan horderejű ügyek vannak, aminél régi
ađatfeltárásokľa van szükség, amire alpolgármesterként egyéb ťe|adatu mellett nincs ideje.
Vannak olyan elrendezetlen ügyek, ami önkormtnyzati érdek, hogy el legyen rendezve, ó
ebben nffit segítséget. Ezeka saját alpolgármesteri keretéből vanťĺzeŃe.



Dr. Kocsis Nĺáté
Egry Attila alpolgármester úré asző.

Eg.y Attila
A,z lla-nźl| szerepl(l a batftszárrrlavezetéssel összefüggésben, rnaga a kozbeszeľzésnek a
kiéĺékelése és a đcjntés. A március hónapi munkanak a szakértői díja. A januaľ-február volt
az tńmeneti gazdá|kodás idĺĺszakból, mivel nem tudtak befejezni az eljárást, ezért kellett
márciusban is igénybe venni aszakértót. Aprilisban elkészült a munka, Testiilet látta.

Dr. Kocsis Máté
Jegyzó Asszonyé aszó.

Danada-Rimán Edina
A c, pont az a po|gármesteri keretbĺĺl feđezett kis összegll szerződések meghosszabbítása,
zöldfelületet érintő kérdésekben tanácsadás, kulturális stľatégiában tanácsadás, gazdasági...

Dr. Kocsis N{.áúé

A múlt alkalommal ta|á|koztak dr. orlóci Lászlőva|, a Füvészkert igazgatőjával, o a
környezetvédelmi tanácsadója az onkormányzatnak, nem csak testületi' bizottsági és egyéb
hivatali ügyeket is, havi bruttó 100.000 Ft-éľt |átja eń el. A kulturális tanácsađást Molnar
Annamaĺia |źtja e|, aki a Galéria Negyed Programot csinálja, szintén bruttó 100.000 Ft-ért
végzi eztamunkát.

Danada.Rimán Edina
A w, a közfogla|końatts cinľész, ami oda is van írva. A két aa, pont sajtóperekben jogi
képviselet e||átása.

I)r. Kocsis Máté
Sose pereIt be újságírókat, de most már igen, mert visszaéltek ezzeI és egyľe durvább
cikkęket, hazugságok at irtak le. Me gadj a a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Emlékszik arta az időre mikor a hajdani polgármester, Csécsei Béla segítséget kért az al&ori
képviselőktő|, azért, hogy ne ,,d91jön be,, az Önkormanyzat. |,5 mitliard hianyos költségvetést
kellett g<irgetni maguk előtt. Igy a 2006-2009 időszak arľól szólt, hogy megmentsék az
onkoľmányzatot a csődtől. Most arról vitatkozik az e|Ienzék, hogy milyen veszélyes a
mostani tartalék, pedig ez azt je|eĺti, hogy milyen jól végzik most a đolgukat. A ktilftildi sajtó
is Józsefuárost dicséľi és tuľisztikai, kereskedelmi, befektetési céIpontnak jelölik. Erintettség
okán tartőzkodik a szav azástőI.

Dr. Kocsis lŇĺáLté

Simon Gyĺirgy képviselőé asző.

Simon Gyärgy
Az onkormányzati lakások felújítása 15 millió Ft. Javasolja, hogy ez úgy legyen
megfogalmazva, hogy ,,az egészségtelen életkörülménytĺ lakások felújításď'. Kérdezí, hogy
mire elég ez a 15 millió Ft? Szerintę 7 |akásra,
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Dr. Kocsis Máté
Elfogadják a javaslatot. Jakabfy Tamás képviselőé a sző.

Jakabff Tamás
A v) pont 3,3 millió Ft átcsoportosításról kér tájékoztattst.

Dľ. Kocsis M:áté
Egry Attila vźiaszol'

Egry Attila
A gazďasági tarsaságok számlavezetésének áttekintése. A két nagy holdingnál, és a Rév8-nál
is le kell folytatni az e|járást, e|lhez szükséges az elókészítő munka.

Dr. Kocsis M:áté
A nap i ľend v itáj át |ezźlrj a. S zav azźsr a bo c s átj a a rende l et- tęrv ezetet.

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xrľvrsEr,o-ľBsrÜr,nrn ELFoGADJA ns
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt]LET JoZSEFVÁnosI
oľronľĺÁľyza.ľ xÉľvĺsEl,o TESTÜLEľnNax 22lz015. (v.18.)
oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELEľEľ a. 2015. nvr rolTsÉGvETÉsnol szol'o
6 |20 t5. (II.20.) oľronľĺÁľyz.ł.ľr RENDELET MóD o SÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 5 hrtőzkodással a Képviselő-testtilet megalkotta a
22l20I 5. (V. 1 8.) számu rendeletet.

(Kaiser József érintettség okńn nem vett részt a szavazásban.)

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľa.sHoz ľĺnĺosÍrp,TT SZóToBBSÉG SZUKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xÉpvrsEr-Ő.ľnsľÜr,nľn 10 IGEN, 0 NEM, 5
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ns vĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZsEFVÁnosr oNronľrÁľyzĺ.ľ xÉpvĺsnr,o
TESTÜLEľÉľEK 22ĺ201'5. (v.t8.) oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELETÉT A 2015. ÉVI
xol,ľsBcvETEsRoL szoLo 612015. (II.20.) oľronľĺÁNYZATI RENDELET
uóoosÍľÁsÁnól

l0 peľc szünet
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3. VárosrehabilitációvaI
előterjesztés

Napirend 3/1. pontja

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat a Magdolna Negyed Program IIl. megvalósításához szükséges
d öntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Ilv4áté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Napirend vitájátmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Áko*
oľül annak, hogy még ennyi kisprojekt jelenik meg a Magdolna Negyed Program utolsó
szakaszźlbaĺĺ. orul annak, hogy ennyire aktívak az onkormźnyzat iĺltézményei, de

szomoľrinak tĄa, hogy egy ekkora proglam' amit a civil szervezetek bevonására és az
öntevékeny kertiletfejlesztő munkájuk támogatásźtta talált ki a rendszer megalkotója, ań.
túlnyomó többségében önkormányzatí háttériĺtézmények töltik ftil. Boldogabban támogatntĺ
ezt a pľojektalappal kapcsolatos előterjesztést, ha többségében civilek, civil pľojektjei
lennének benne.

I)ľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Három megsegyzése van' az egyik egybevág az előbb elhangzottakkal, hogy valójában nęm az
volna a céI, hogy a KesĄnigyáľnak és más önkoľmányzati intézménynek a progľamjait
ťlnanszírozzák. A másik, hogy Kaiser képviselőtáľsa ismét rossz helyzetbe kerÍil, mert nem
fog tudni szavazni, ismét szeľepel a polgarőrség az előterjeszésben. A harmadik, hogy van
egy miniprojekt, csak éľdekesnek taĺtja az értékszęmpont vizsgźiata során, hogy a tĹirelem,
alźnat és elfogadás ennek az egyébként tréfás sportok kavalkádja címet viselő, és a közösségi
hazak źńtal tervezett miniprojektnek. Reméli, hogy az alázat nem fog egyľe tobb helyen
felbukkanni az i|yen kezdeményezésekben, mint kiemelt éľték, de persze ez értéI<lĺá|asztźs

kérdése is.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megállapítja, hogy az előterjeszté,s tárgyában tovźlbbi kérdés, hozzźszőIás nem étkezett. A
napiľend vitájátlezĄa, és szavazásľa bocsátja a következőhatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. aT3l2 Szomszédsági rendőr program 2015. évi XLII. törvénnyel ĺisszefüggésben 2015.

július l-jei illetményemelés a|apjarl felmerülő 3.942 ezer forint tclbbletktiltség

feđezeténekbiztosítása érdekében módosítja a 94l20I5. (IV.l6.) sz. képviselő-testiileti
határozat 1. pontját az a|ábbiak szerint, és dĺjnt a KMoP-5.I.llB-1z_k-20I2-000l
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azonositő számu, a Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogram III. projekt
költségvetésében az ,,onáI|őan nem támogatható szoft l Társada|mi, közcĺsségfejlesztési,
búnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkozÍatási programok'' megvalósítása soľán fel
nem hasznáIttámogatás (maradvany) és az önkoľmźnyzati saját foľrás ťe|hasztáIásáľól a

következok szeľint:

Tĺźľsadalmi, kiiziisségi, szocitÍlis és bűnmegelőzési alprogram
05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Epület felújÍtáshoz kapcso|ódó' a |akosság bevonását segítő
orogľamok

8 156 9 037 t7 193

1 fő szakmai koordinátoľ + 4 fő szociális munkás bér- és

iárulékköltsése
4 573 6 097 r0 670

3 fő szomszédsáei házfelüeyelő bér- és iárulékkoltséee 2205 2 940

T általános proj ektasszisztens l 378 0 | 318

T2 Kesztyíĺgyáľ Köziisségi Ház szo|gá|tatás-bővítés 6 1s0 740 6 890

T2/l Keszryrĺgyár Közösségi Ház programjai 5 595 0 5 595

Kesz|yigyár Közösségi Ház eszkłjzök költsége 555 740 1 29s

T3 Bíinmegelőzési pľogľamok 8 091 1r 664 19 755

T3/2 Szomszédsági rendőr program 8 091 rt 664 t9'155

BRFK járőrtik megbízási díja 7 590 I0 962 r8 552

BRFK-s szakmai koordinátor díia 29s 427 722

kommunikációs, konfliktuskezelési' szociális ismeretek, tréning
szolsáltatás

206 f75 481

Rév8 Zrt. ''))-es busz kíséľleti projekt'' és ''Bűnmegelőzési
stratégia, cselekvési terv (viktimizációs suľvey, antiszoc.
Teammunka)"

0 0 0

T4 Szociális pľogľamok 7 797 7 539 15 336

T4ĺ2
Intęnzív családmegtaľtó szolgáltatások, motivációs csomagok
biztosítása

1 578 0 | 578

1 fő szakmai vezeto + l fo szociális munkás + 2 fő háttérmunkás
bér- és iárulék:lĺöltséee

I 578 0 l 578

T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás, motivációs csomagok bíztosítása 4 t66 5 555 9 721

l fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás bér- és járulékköltsége 4 166 5 5s5 9 721

T4/4 Tehetséggondozás 2 053 I 984 4 037

Szakmai koordinátor 110 0 u0
Nonprofit szery ezet szo|gá|tatás beszerzés | 943 2 590 4 533

T5 KözösségfejIesztés 10 687 t2 724 f3 4tt

T5/l A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľĺiletek FiDo megújításához
kapcsolódó szociál is program

7 204 9 60s l6 809

1 fő szakmai vezetó ł 5 fő teljes munkaidős szociális munkás + 4
fő részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 605 l6 809

T5/2 A Kálv ária tér megúj ításához kapcsolódó szociális program 3 483 3 119 6 602

Nonprof,lt szęrvęzet szolgáltatás beszerzés 3 483 3 119 6 602

Szupervízió I 595 2 127 3 722

Osszesen 42 476 43 831 86 307

G1 Képzési programok 1417 0 1 417

26



GI A Kesayűgyár Kozösségí HázGlprogramjai (ezen be|iil:
kés zs é gfej l e s ńő kép zés ek' 1 0 o szt ályo s f ę|zárkoďató kép zé s )

t417 0 411

G2 Fog|alkoztatási pľogramok 6 706 s 050 tt 756

G2
A Keszťyűgyár Közosségi Ház G2 programjai összesen (ezen

belüt: álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női csoport, Alacsony
iskolai v égzeItségúek stľatégi ái)

931 0 931

czl4 Kaľľierut fcjlcsztés és tanácsadás, diákmunka mcntoľálás I 6f5 | 625 3 750

G2/s Köz(össégi)-hely szociális mosoda l fő szakmai vezętő + f fó
szociális munkás bér- és járulékköltsége

2 569 3 425 s 994

G2/6 Táľsadalomból kirekesztett nők fo elalk oztatása és rehabilitációi a 581 0 I 581

Osszesen 8 t23 5 050 13 t73

Egyéb kiiltségek
EU

támogatás
Saját
foľľás Osszesen

Nonpľof,lt szo|gá|taÍó iľodák üzemeltetési költsége 0 11 294 rt 294

Mindösszesen s0 599 60 17s Ito 774

KT által 2014.04.|6-án elfoeadott összesen 49 726 60 115 r09 901

Eltérés +873 0 +873

xKeszt5riĺgyár progľamjai esetében a bérťrnanszirozást a Kft. támogatásatartalmazza.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015. május 14.

2. a) kezdeményezi a KMOP-5.1.1'lB-I2-k-2012-0001 pľojekt kciltségvetésének

módosítását a 2015.05.31-2015.08.30. kĺjzötti időszakban felmerĹi|ő 873 ezer forint
feđezet biztosítása érdekében a ',Nonpľofit 

szolgáltató irodák bútorbeszerzés', sorľól a

T3l2 Szomszédsági rendőr program'' sorra történő átcsopoľtosítás tárgyában.

b) felhatatmazza a polgármesteÍt az a) pont szeÍinti Támogatási Szerzódés módosítási
kérelem benffitásáľa a Kozreműködő Szervęzęt felé és a Támogatási Szerzőďés
módosítás a|áírástra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

c) az onkoĺĺnźnyzat kiadás I|604 címen belül _ önként vá||a|t feladat -benhazások _
bútorok beszerzése _ előirányzatárő| 873,0 e Ft-ot, a dologi - G2 foglalkoztatási
pľogramok _ előfuźnyzatárőI44I,0 e Ft-ot, a dologi _ szo|gźtItatások _ e|oirányzatárő| -
f.628,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb mfüĺjdési célú kiadás - műköđési célú
támogatásokźtI|anháztaľtásonbelülre_eIőkányzatfu a.

3. elfogadja a Programalap költségvetésének módosítását az alźhbiak szeľint, és felkéri a
polgáľmestert a Mfüĺidési Kézikönyv módosításaľa

P ály áz at i fe lhív ós t é máj a, ko dj a Keretosszeg
Támogatási

isénv
Atcsoportosítás

PA-O1 Közösségi Akciók 25 003 090 31 69s s87 6 692 497

PA-02 Bűnmeselőzési Akciók 12 000 000 8 949 930 -3 0s0 070
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PA-03
Sport, szabađidő, egyéb
lakossási pľogĺamok 10 000 000 6357 573 -J 642 427

PA-06
Szociális Lakhatási
Technikai
SesítsésnYúitás

f 996 9r0 2 996 910 0

Felelős: polgármester
Határidő : f0I5. május 1 4.

4. az MNP-III-PA/01 kódszámmal, ,,Ktlzösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p áIy ázaÍi fe lhívás tár gy áb an a

. Magyarországi Roma Galéľia Egyestilet

. Mozgássa| az egészséges jövőért Egyesület
o Karácsony Sándor Lakásfenntaľtó Szövetkezet
. olajág otthonok
o Józsefuarosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó

Egyesület
o Dankó u. 36. táĺsashtz
o Dankó u.32. ténsashźz

o Dobozi u. 43 . tfu sasház által benyúj tott páIy tzatok éľvényesek.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 2015. május 1 4.

5. az MNP-III_PA/01 kóđszámmal' ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
pźiyázatíeljétrźsteredményesneknyilvánítja.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. május 14.

6. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadiđo, egyéb lakossági programok''
címmel kiít mini-pľojekt pá|yázati felhívás Íźngyźtbana

o Józsefuárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft.

által benyújtott 6 db páIytzat érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|5. május 14.

7. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,'Sport, szabadiđő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel
kiíľt mini-projekĺ páIyázati elj aľást eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. máius 14.
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8. ahatározat 4., 6. pontj aalapjźntámogatási szerződést köt a

1. Magyarországi Roma Galéria Egyesülettel (székhely: 1051 Budapest, Magyaľ utca 3.,

ađőszttm: 18180633-1-41), mely alapján a 
',Múvészkert-színezď 

ujĺa,, című mini-
projekt megvalósításáľa 3.000.000,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

2. Mozgással az egészséges jövőéľt Egyesülettel (székhely: 1085 Budapest, Horánszky
utca 8., adőszám: 18726390-I-41), mely a|apján a,,Ép testben _ ép lélek'' címú mini-
projekt megvalósításara2.983.855,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

Ú: Világ Egyesülettel (székhely: 1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos utca 4.,

ađőszám: 18701146-I-4I), mely a\apjaĺ a ,,Disputa Kör-Csellengő csevegok a

Magdolna negyedben'' címtĺ minĹprojekt megvalósítására I.329.I00'- Ft vissza nem
térítendő támogatásban ľészesül.

Karácsony Sĺĺndor Lakásfenntartó Szĺjvetkezetle| (székhely: 1086 Budapest, Karácsony
Sándoľ utca 7-I1., adőszttm: |0124048-|-42), mely alapjén a ,,Táĺsashĺĺzi udvaľ
parkosításď' című minĹpľojekt megvalósítástĺra I.797.679,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesĺil.

OLAJAG oTTHoNoK tjnálló egyházi intézménnyel (székhely: 1154 Budapest,
Bĺánkút utca 67-69., nyilvántartási szám: 000512012-001, ađószám: 18290079-2-42),

mely alapj źtn a ,,Szabadtéri színpađ,, című mini-projekt megvalósítására 300.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Józsefuárosi Kĺlzbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi Önkéntęs Tűzoltó
Egyesülettel (székhely: T082 Budapest, Baross utca 63-67 ., adőszám: |8398562-1-42),
mely alapj án a ,,Köz<isségi keľtben szabadiđő hely kialakitása,, című mini-projekt
megvalósít ásfua 2,9 45.9 52,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Budapest VIII. kerĹilet, Dankó utca 36. ttrsasházzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó
utca36, adőszttm:2888993|-I-42), mely alapján a,,Táľsashazi lépcsőház festés'' című
mini-pľojekt megvalósításźra 551.090,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Budapest VIII. keľĹilet, Dankó utca32. tźttsasházzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó
utca36, adőszźtm:28894894-I-42), mely alapján a,,Táľsashazi|épcsőház festés'' címú
mini-projekt megvalósításźlta 59I.522,- Ft vissza nem téľítendő tźmogatásban részesiil

Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca 43. tlírsasházza| (széIdlely: Dobozi utca 43.,

adőszám:2890664I-I-42), mely alapján a,,Társashtni udvaľ paľkosítás'' című mini-
projekt megvalósításara930.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesiil.

10. Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 1081

Budapest, Népszínhĺáz lÍca22, adőszám: 15791454-2-42), me|y a|apjan a ,,LÉLEK-
udvaľ'' című minĹprojekt megvalósításaľa 700.000,- Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.

11.Józsefuarosi Közösségi HtŁak Nonproťrt Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégjegyzékszám:0|-09-942622, adőszźrn:22766117-2-42), mely alapjan a,,Tréfás
spoľtok kavalkádjď' című minĹpľojekt megvalósitástra 299.765,- Ft vissza nem
téľítendő támogatásban részesül.
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12. Józsefváľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégsegyzékszám: 0I-09-942622, ađőszám: 2f1661I]-2-42), mely alapján a

,,Fakanál foľgató mulatság'' címtĺ mini-pľojekt megvalósításźlra I77 .972,- Ft. vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

13. Józsefvrírosi Kĺjzĺjsségi Házak Nonpľofit Kft. (szélJrely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégsegyzéksztm: 01-09-942622, adőszám: f2766II7-f-42), mely aIapjáĺ a
,,Pályaorientációs nap a Kesńyugyár Kozosségi Hźzbarl,, című mini-projekt
megvalósít ására 283 .88 1,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

14. Jőzsefvarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ

15., cégegyzéksztlrn: 0I-09-942622, ađőszźtm: 22766117-2-42), mely alapján a

,,Zeneszobď' című mini-pľojekt megvalósítására 299.531,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban ľészestil.

15. Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ

15., cégsegyzékszám: 0I-09-9426f2, ađőszám: f2766II7-2.42), mely alapján a

,,Magdolna negyed Helyismereti vetélkedő'' című mini-pľojekt megvalósítására
299'563,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesiil.

16. Józsefuaľosi Közcjsségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, lľĺ4.źńyts tét
15., cégsegyzékszárl: 0|-09-942622, ađőszttm: 22766I17-2-4f), mely alapján a

,,Tudomány a Hźnban'' című mini-projekt megvalósításara 299.356,- Ft vissza nem

térítendő támosatásban ľészesül.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5 . május 1 4.

9. ahatározat 8. pontja alapján felkéri a polgármestert a támogatási szerzőđésękaláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő 20I 5. máj us 1 4.

10. a 8. pontban foglaltak miatt:

a.) az onkoľmányzat kiadás 11604 címen beliil - önként vźilaIt feladat - dologi
e|óirźtnyzatráľól - Pľogram alap - 16.789,3 eFt-ot átcsopoľtosít az egyéb műk<jdési célú
kiadás - mfüödési célú tlámogatások á|lanhźnÍartáson kívülre _ eIoitáĺyzatźtra
16.089,3 eFt-ot, a finanszírozási felhalmozási kiadásokon belu| az irányítószervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása _ önként vállalt feladat _ előirányzatára
700,0 ęFt-ot.

b.) a Józsefuarosi Szociális Szolgt,Jtatő és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ önként
váIla|t feladat felhalmozási ťlnaĺszírozźsi bevételen beliil az irźnyítőszewí
támogatásként folyósított támogatás fizetési szt.ľľr|źn töľténő jőváírźsa e|oirźnyzatát és

a kiadás beruhazások elóirźnyzatźú7}},0 e Ft-tal megemeli.

c.) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|
a hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. május I4., c) pont esetében a kĺjltségvetésľől szóló
rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 13 igen, 0 ĺem,2 tartózkodással
elfogadta.

(Kaiseľ József .źrintettség okán nem vett részt a szavazásban.)

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN t s xÉpvĺspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALlFl) Z ľĺnĺŐ s ÍľpTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
|14ĺ2015. (v.14.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. aT3l2 Szomszédsági rendőr progľam 2015. évi XL[. ttĺrvénnyel összefüggésben 2015.
július l-jei illetményemelés a|apjan felmerülő 3.942 ezęÍ forint többletk<lltség

feđezetéĺekbinosítttsa éľdekében módosítja a9412015. (IV.16.) sz. képviselő-testületi
hatźtrozat 1. pontját az a|ábbiak szerint, és dönt a KMOP-5.I.I|B-I2-k-2012-0001
azonosító számu, a Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam III. projekt
kĺiltségvetésében az ,,Oĺá|Iőan nem támogatható szoft / Taľsadalmi, kdzösségfejlesztési,
btĺnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkońatásí programok'' megvalósítása során fel
nem haszná|ttámogatás (maľadvany) és az önkormányzati saját forrás fe|haszná|ásaĺól a
k<jvetkezők szerint:

Tdrsadalmi, ki)zösségi, szocilźIis és bíínmegelőa1si alprogram
05.3 r-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1
Epĺi|et fe|rĺjításhoz kapcsolódó' a lakosság bevonását segítő
pľogľamok 8 15ó 9 031 17 193

l ftĺ szakmai kooľdinátor + 4 fłj szociźllis munkás bér- és

iárulékköltsése
4 573 6 097 10 670

3 fő szomszédsági házfelügyelő béľ- és járulék{<öltsége 2205 2 940 5 145

T általános pľojektasszisztens l 378 0 r 378

T2 Kesztyű gyár Közösségi Ház szo|gáitatás-bővítés 6 1s0 740 6 890

T2/1 Keszťytĺgyáľ Közösségi Ház programjai 5 595 U 5 595

Kesny.űgyár Közösségi Ház ęszkozok költsége 555 740 Í 295

T3 Bűnmegelőzési pľogramok 8 091 tt 664 19 755

T3/2 Szomszédsági rendőr program 8 091 tr 664 t9 755

BRFK járőrok megbízási díja '7 s90 r0 962 t8 552

BRFK-s szakmai koorđinátor díia 295 427 722

kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek, tréning
szolgáltatás

206 275 481

Rév8 Zrt. ''))-es busz kíséľleti projekt'' és ''Bífu:megelőzési
stratégia, csęlękvési terv (viktimizációs survey, antiszoc.
Teammunka)"

0 0 0
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T4 Szociális programok 7 797 7 539 15 336

T4ĺ2
Intenzív családmegtaľtó szolgáltatások, motivációs csomagok
biztosítása

I 518 0 I 578

l fo szakmai vęzętő + 1 fó szociális munkás + 2 fő háttérmunkás
béľ- és iárulékköltsése

I 578 0 I 578

T4/3 Családfej lesztési szolgáltatás, motivációs csomagok biztosítása 4 t66 5 555 9 121

l fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás bér- és iárulékkiiltsésę

4 t66 5 55s 9 721

T4/4 Tehetséggondozás 2 0s3 r 984 4 037

Szakmai koordinátor u0 0 110

Nonprofi t szęrv ęzęt szolgáltatás bęszęrzés | 943 2 590 4 533

T5 Közösségfej|esztés 10 687 12 724 23 4tl

T5ll A Fiumei út és Dobozi utca kozötti területek FiDo megrijíttlsźlhoz
kapcsolódó szociális program

7 204 9 60s l6 809

l fő szakmai vezeto + 5 fő teljes munkaidos szociális munkás + 4

fő részmunkaidős szociális munkás
7 204 9 605 16 809

T5t2 A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program 3 483 3 l19 6 602

Nonprofit szęrvęzęt szolgáltatás beszerzés 3 483 3 tt9 6 602

Szupervízió I s95 2 127 3 7f2

Osszesen 42 476 43 831 86 307

G1 Képzési pľogramok t417 0 I 417

G1
A Keszýĺĺgyáľ Közösségi Hźz G| pľogramjai (ezen beltil:
készs é gfej le s ztó kép zések, l 0 o s ztályo s f ę|zźlrkőnató képzé s )

r417 0 411

G2 Foglalkoztatási progľamok 6 706 5 050 tl 756

G2
A Keszľyíĺgyár Közösségi HázG2 progľamjai összesen (ezen
beltil: álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női csopoľt, Alacsony
iskolai végzettségűek stratégiái)

931 0 93r

G2/4 Karrierut fejlesaés és tanácsadás, diákmunka mentorálás l625 ĺ 625 3 250

Gzl5 Köz(össégi)-he1y szociális mosoda l fĺĺ szakmai vezető + 2 fo
szociális munkás bér- és járulékköltsége 2 569 3 425 5 994

G2/6 Társadalomból kiĺekesztett nők foelalkoztatása és ľehabilitációia I 581 0 581

Osszesen 8 123 5 050 13 173

Egyéb köItségek
EU

támogatás
Saját
forrás Osszesen

Nonprofit szoIgtitatő řodák üzemeltetési költsége 0 tt 294 rr 294

Mindösszesen s0 s99 60 17s tt0 774

KT által 2014.04.|6-án elfosadott összesen 49 7f6 60 175 109 90r

Eltérés +873 0 +873

* Ke szt5nĺ gyár pro gľamj ai e s etéb en a bérfi nans zír o zást a Kft . ttlmo gatása tarta|mazza.

Felelős: polgármester
Hatźríđő : 201 5. máius 1 4.
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f. a) kezdeményezi a KMOP-5.I.IlB-I2-k-2012-0001 projekt költségvetésének

módosítását a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban felmerti|ő 873 ezer forint

fedezet biztosítása érdekében a ,,Nonprofit szo|gá|tató irodák bútoľbeszerzés'' sorról a

T3l2 Szomszédsági rendőr pľogram'' soľra történő átcsoportosítás tárgyában.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti Támogatási Szerzőďés módosítási
kérelem benyújtására a Kozĺemtík<idő Szervezet 1blé és a 'l.ármogatási Szerzodés
módosítás aIáírástra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 1 4.

c) az onkormtĺnyzat kiadás 11604 címen belül - önként vá||a|t feladat -bervházások _

bútorok beszetzése _ előiranyzatźlrőI 873,0 e Ft-ot, a dologi _ Gf foglalkoztatási
progľamok _ e|őirźnyzatźről 44I,0 e Ft-ot, a dologi _ szo|gáLtatások - eIőirźnyzataÍőL _

2,628,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az egyéb működési célú kiadás _ múködési célú
támogatásoká||amháZtartásonbeltilre-elóirtnyzatáta.

3. elfogadja a Programalap kĺiltségvetésének módosítását az alábbiak szerint, és felkéľi a
pol gármesteľt a Műko dési Kézikönyv módo s ításźr a

P ályázati felhív ás témáj a, ko dj a Keretösszeg
Támogatási

isénv
Atcsoportosítás

PA-o1 Kĺjzössési Akciók 25 003 090 31 695 587 6 692 497

PA-02 Bűnmeselőzési Akciók 12 000 000 8 949 930 -3 050 070

PA-03
Sport, szabadidő, egyéb
lakossáei pľogľamok 10 000 000 6357 573 -3 642 427

PA-06
Szociális Lakhatási
Technikai
Seeítségnyúitás

2 996 9r0 2 996 9r0 0

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I 5. május 1 4.

4. az MNP-III_PA/01 kódszĺímmal, ,,Közĺisségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p áIy źzati felhívás tźr gy áb an a

. Magyaľorczági Roma Galéria Egyesület

o Mozgássa| az egészséges jövőért Egyesület

o Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szcjvetkezet

. olajág otthonok
o Józsefuaĺosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizoltó

Egyesület
o Dankó u. 36. tźrsasház
o Dankó u.32. társasház

o Dobozi u. 43 . társashźn által benyúj tott pá|y ázatok érvényesek.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

5' az MNP-III-PA/OI kódszámmal, ,'Kĺizosségi Akciók'' címmel kiíľt mini-projekt
p áIy ázati e lj árást eredménye snek nyi lvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. május 14.

6. az MNP-III_PA/03 kóđszámmal, ',Sport, szabađiđő, egyéb lakossági pľogramok''
címmel ki írt min i -proj ekt p źtly źzati felhívás tźlr gy áb an a

. Józsefuarosi Koz<jsségi Házak Nonprofit Kft.

által benyújtott 6 db ptůyázat érvényes.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 5. máj us 1 4.

7. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadído, egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiírt mini -proj ekt p á|y ázati elj źlr ást eľedménye snek nyi lvanítj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

8. ahatátozat 4., 6. pontja aIapjántámogatási szeľződést kot a

1. Magyaroľszági Roma Galéria Egyesülettel (székhely: 1051 Budapest, Magyar utca 3.,

adősztlm: 18180633-1-41), mely alapjźn a ,,Művészkert-szinezd' tĄrď, című mini-
projekt megvalósításaľa 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészestil.

2. Mozgással az egészséges jövőért Egyesiilettel (széklrely: 1085 Budapest, Horánszky
utca 8., adőszám: 18726390-I-41), mely alapjźn a,,Ép testben - ép lélek'' címú mini-
projekt megvalósításźtra2.983.855,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban ľészesül.

3. Ú: Világ Egyestilettel (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 4.,

adőszám: 18701146-I-4|), mely alapjáĺ a ,,Disputa Kör-Csellengő csevegők a

Magdolna negyedben'' című minĹpľojekt megvalósíttlsfua I329.I00,- Ft vissza nem

térítenđő tĺĺmogatásban ľészesül.

4. Kaľácsony Sándor Lakásfenntartó Szĺjvetkezettel (székhely: 1086 Budapest, Karácsony
Sandoľ utca 7-ĺ|,, ađőszttm: 10124048-1-42), mely alapjźtn a ,,Ttrsashazi udvar
paľkosítása,, címu mini-projekt megvalósításttra I.797.679,- Ft vissza nem téľítendő

támogatásban részesiĺl.

5. OLAJÁG oTTHoNoK önálló egyházi intézménnyel (székhely: 1154 Budapest,

Bánkút utca 67-69., nyilvántartási sztlm: 0005l20lf-001, adószám: 18290079-2-42),

mely alapján a,,Szabadtéri szinpađ'' című mini-pľojekt megvalósítására 300.000,- Ft
vissza nem térítendő támosatásban részestil.



6. Józsefuárosi Közbiztonsági Potgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tlzo|tő
Egyesülettel (székhely: I08f Budapest, Baľoss utca 63-67 ', ađőszám: I8398562-I-4f),
mely alapj áĺ a ,,Kozĺĺsségi kertben szabadido hely kialakítása,, című mini-projekt
megvaló sít ásár a 2.9 4 5 .9 5f ,- Ft vi s sza nem térítendő támo gatásban részesül.

7. Budapest VIII. kerüIet, Dankó utca 36. táĺsashánzal (székhely: 1082 Budapest' Dankó
utca36., ađősztlm:2888993I-1-42)' mely alapján a ,,Társashrázi lépcsőház festés'' című
mini-projekt megvalósítására 551.090,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

8. Budapest VIII. kerĹilet, Dankó utca32.társasházzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó
vtca36., adőszám:28894894-I-42), mely alapján a,'Társasházi|épcsóházfestés,, cimu
mini-projekt megvaló sitására 59I.522,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül

9. Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 43. társasházza| (szé|<hely: Dobozi utca 43,
aďőszám: 28906641-I-42), mely alapján a ,,Táľsasházi udvar paľkosítás'' című mini-
projekt megvalósításáta930.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

10. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzponttal (székhely: 1081

Budapest, Népszínház utca 22', adoszám: |5791454-2-42), mely alapján a ,,LÉLEK-
udvaľ'' című mini-pľojekt megvalósításaľa 700.000,- Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.

11. Józsefuárosi Köz<jsségi Hazak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, iľĺĺátyźs tér

15., cégjegyzékszám:0|-09-942622, ađőszźtm:22766117-2-42), mely alapján a,,Tréfás
sportok kavalkádjď' című mini-projekt megvalósítźsźlra 299.765,- Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesül.

|2. Jőzsefvárosi Közcjsségi Hazak Nonprofit Kft. (széküely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégsegyzéksztĺn: 0I-09-942622, adőszám: 22766117-2-42), mely a|apján a

,,Fakaná| forgató mulatság'' című mini-projekt megvalósításfua177.972,-Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesül.

13. Józsęfuárosi Kĺjzösségi HĺŁak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégegyzékszźtm: 0I-09-942622, adőszém: 22766||7-2-42), mely alapjźn a

,,Pályaoľientációs nap a Keszýjgyźr Közösségi Hźzbarl,, című mini-projekt
megvalósításáraZ83.881,- Ft vissza nem térítendó tźtmogatźlsban részesiil.

14. Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégtregyzékszttm: 0I-09-942622, adőszám: 22766117-2-42)' mely a|apján a

,,Zeneszobď, címu mini-projekt megvalósításźra 299.531,- Ft vissza nem téľítendő

témo gatásban ré sze sĺil.

15. Józsefuiírosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégsegyzékszám: 0I-09-942622, adőszźtm: 22766I|7-2-42), mely alapján a

,,Magdolna negyed Helyismereti vetélkedő'' című mini-projekt megvalósításáľa
299.563,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

16. Józsefuaľosi K<jz<jsségi Házak Nonpľofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér

15., cégsegyzékszźlm.. 0|-09-942622, aďőszám 22766117-2-42)' mely alapjźn a
,,Tudomány a Házban,, című mini-projekt megvalósításźra 299.356,- Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesül.
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Felelős: polgármester
Határiđő: 2015 . május 1 4.

9. ahatélrozat 8. pontja alapjźtn felkéri a polgármestert a támogatási szerződések a|áírźsőĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. május 14.

10. a 8. pontban foglaltak miatt:

a.) u onkormányzat kiađás 11604 címen belül _ ĺjnként vállalt feladat - dologi
e|őirányzataról - Program a|ap - 16.789,3 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú
kiadás _ mĺĺködési célú támogatások á|Iamháztaĺtáson kívĹilľe - eIőfutnyzatźra
16.089,3 e Ft-ot, a ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vá|la|t feladat - előirźnyzatáta
700,0 e Ft-ot.

b.) a Józsefuárosi Szociális Szolgéltatő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40103 cím _ ĺjnként
vállalt feladat felhalmozási ťlnanszítozźsi bevételen belül az iráĺyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tcjrténő jőváírása e|(5irányzatát és
a kiadás beľuhazások e|őiráĺyzatźi7\},0 e Ft-tal megemeli.

c.) felkéri a polgármestert, hogy a ktiltségvetésľől szóló rendelet következő módosításáĺá|
a hatźtr ozatban fo gl altakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) és b) pontok esetében 2015. május 14., c) pont esetében a kĺjltségvetésről szóló
rendelet következő módosítása

Napiľend 3/2. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Pľogram megvalósításával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

f)ľ. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vítájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Tánogatja a Coľvin Sétány Program további megvalósulását, és örül annak, hogy halad elore
a pľojekt. Kérése, hogy az onkormányzat a jovőben foglalkozzonazzal, hogy egy új belváros-
szeriĺség alakult ki a Corvin Sétányon. Meggyőzodése, hogy mind a lakók, mind az
odairányuló forgalom (beleéľťve a turistaforga|mat is) kclrülményeit rontja, hogy folyamatos
és nagy autóforgalma van a Corvin Sétanynak. A Bókayban is a lassított forgalom
megengedett lesz. Javasolja, hogy a Futó utca, a Nagýemplom utca és a Bókay utcźra
engedett forgalom újragondolását an. ejtsék meg, miírcsak azért is, mert a bejfuata a Coľvin
Sétánynak aZ egy tökéletesen jól múktidő elkerített gyalogos terület lett attól, hogy ez a
süllyedő oszlopľendszerí|ezétrás megtörtént a Kisfaludy utca odaeső végében.
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Az ilj belváľosuknak, az új kerületcentrumnak a békességéhez, a fejlődéséhezhozzźi1źru|na,
hogyha még érdemben kisebb autófoľgalom menne át a séttnyon. Erti, hogy most azt a
megoldást váIasztotttlk, hogy a Szigonyra terelik át a jeIentos részét az autősforgalomnak, de

több visszajelzést kapott varosfejlesĺtoktőI is, hogy igazábőI ez egyľe kevésbé teszi
megélhetobbé ennek a negyednek a valőságát, hogy három utca is kereszttilvezet a
sétálóutcán. Javasolja, hogy eil" a koneriilet-rendezést belátható időn belül gondolják át és

csĺjkkentsék az autővaI átjárhatő teľületek, vagy utcák számát|ega|ább a Corvin Sétanyon.

Dľ. Kocsis Máté
Megátlapítja, hogy az e|óterjesztés táľgyában további kérdés, hozzászőIás nem érkezett. A
nap iľend v itáj át |ezáĺj a, é s szav azźsra bo c s átj a a következ ő hatźn o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletétképzo, Corvin Zrt. á|taI tett közcélú fe|ajźllúását

Corvin Sétany Program közmiĺ és ktizterulet felújítás kiviteli és engedélyezési terveinek és

jogerős engedélyeinek beszerzéséro|.

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 5. május 1 4.

2. elviekben hozzájźru| a Budapest VIII. Szigony utca Práter utca és Tömő utca köz<jtti

szakasza kétirányúsításához és a Budapest VIII. Bókay János utca Pľáter utca és Tömő utca
közötti szakaszának forgalomcsillapított kialakításahoz.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. május 1 4.

3. fęlkéľi a polgáľmesteľt, hogy kezdjen tátgya|ásokat a Corvin Zrt. képviselőivel a
Coľvin Sétány Pľogľam Közmű és Közterület Programjának módosításávalkapcsolatbanazzal
a feltétellel, hogy a megvalósítás véghatarideje és a megvalósításľa biztosított önkoľmányzati
fedezet nem változhat.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. május 14.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 3. pont szerinti taľgyalások eredményeként a Corvin
Sétány Program Közmű és K<jzteľület Programjára vonatkozó módosítási javaslatot legkésőbb
a Képviselő-testüIet júniusi ülésére teľjessze elő.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 20|5.júniusi Ĺilése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatáĺozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkođás elfogadta.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z ir,ĺn'Io s ÍľBľľ szóľo g g s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
115ĺ20|5. (v.14.) O NEM O TARTOZKODASSAL16IGEN

A Képviselo-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őterjesłtés mellék|etétképző, Corvin Zrt. á'Ita| tett közcélú felajanlását
Corvin Sétány Program közmű és közteľület felújítás kiviteli és engedélyezési terveinek és
j ogerős engedélyeinek beszerzés&ő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5 . május 1 4.

2. elviekben hozztĄáru| a Budapest VIII. Szigony utca Prátet utca és Tomő utca kozötti
szakasza kétirányílsításához és a Budapest VIII. Bókay János utca Práter utca és Tömő utca
kc jzöttiszakaszánakforgalomcsillapítottkialakításához.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

3. felkéľi a poIgármestert, hogy kezdjen tźngya|źtsokat a Corvin Zt. képviselőivel a
Coľvin Sétány Program Kĺjzmtí és Kozteľiilet Programjának módosításával kapcsolatbanazzal
a feltétellel, hogy a megvalósítás véghatĺíľideje és a megvalósításra biztosított önkormányzati
feđezet nem változhat.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. május 1 4.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pont szeľinti tĺárgyalások eredményeként a Coľvin
Sétany Program Közmű és Közerület Programjára vonatkozó módosítási javaslatot legkésőbb
a Képviselő-testület júniusi ülésére teľjessze elő.

Felelős: polgrírmester
Hataľidő : a Képviselő-testület 20I 5 .júniusi tilése

Napirend 3/3. pontja
Javaslat a JOKESZ módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|oterjesztés tźrgyában kéľdés, hozzászőIás nem érkezett. A napirend
vítájátlezźltja, és szavazásľa bocsátja a kĺjvetkezo hattrozati javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Keľületi Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 66/f007. (XII.12.) önkormányzati
rendelet a T16|A, a 122lA és a |22lb ttjmbökĺe vonatkozó módosítása érdekében a
szifüséges egyeztetési elj árást lefolytatj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

2. az |. pont tekintetében településľendezési szerződést köt a GLD Invest Grouppal és a
Coľvin Zrt-veI.

Felelő s : polgĺĺrmester
Hataľidő: 2015. május 14.

3. felkéri a polgármesteľt a 2. pont szerinti településľendezési szerzőđés aláfuástlta.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiďő: 2015.junius 1 5.

Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatétrozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľpTT S ZóTÖBB S ÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
|t6t20l5. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 0 TÁRTóZKoDÁSSAL

A Képviselőtestiilet úgy dönt, hogy

1. a lozsefvtrosi KeľĹileti Építési Szabá|yzatańI szőIő 6612007. (KII.12.) tinkormányzati
ľenđelet a 116lA, a |22lA és a l22lb tömbĺjkľe vonatkozó módosítása érdekében a
szükséges egyeztetési elj arást lefolýatj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14.

f. az |. pont tekintetében településľendezési szerződést köt a GLD Invest Grouppal és a
Corvin Zrt-vel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14.

3. felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti teleptilésrendezési szerződés a|áításźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. iúnius 1 5.
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4. Gazdátlkodást' Gazdasági Társaságokat éľintő előterjesztések

Napiľend 4lI pontja
Javaslat a Táľsasházak részére
módosítására
(íľásbeli előterj esztés)

nyújtható támogatási rendszer

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

(A jegyzőktinyv az elhangzottakat sző szeľint tarta|mazza)

Dr. Kocsis M:áté
Előteľjesĺőként annyi pontosítást tennék, hogy aZ önkormányzati rendelet 6 $ (2)
bekezdésének g) pontjában talźůhatő egy olyan szövegrész, hogy ,,.,... a tulajdonos, vagy
tulajdonosok ....'' és ez elé a sz<ivegľész eIé bekerül a,,közgýIésen résztvevő tulajdonos,
vagy tulajdonosok'' kitétel. Ez egy technikai pontosítás. Kéľem, ezze| a' módosítással
értelmezzék és táľgyalják a javaslatot. Napiľend vitáját megnyitom. Komássy Akos képviselő
úr. Parancsoljon!

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester lJr, egyrészt öľülök annak, hogy új tźtrsasház-
felújítási páIyázati rendszer kerül kialakításra. Van egy olyan megéľzésem, hogy foleg a
kisebb albetétszźtmu társashźzak esetén ez az 50 %-os támogatásmaximálás egy kicsit túl
alacsony lesz, de maľadjunk annyiban, hogy idővel, amikor elkezdődik, megkezdődik a
rendszer műkĺjdése, akkor bizonyára vissza tudunk térni erre' hogyha a tapasztalat
a|ttźrĺasnja ezt a megérzésemet. Egy konkĺét javaslatom van módosíttsra, apáIyźnati kiíľás
V. pontjának, bocsánat 11. $ bocsánat ez rendelet, előbb utóbb csak eligazodom köszönöm,
igen a rendelet 11. $-anak 6) pontjában vannak Ügyę az elbírálásnál súlyozottan figyelembe
veendő kijelölések. Ezzel kapcsolatban az e|ső négyet az értem, azok ilyen szükséges
siirgősen elvégzenđő, vagy orvosolandó feladatok. oszintén szőIva a mrĺemléki védettséget
hogy mondjam, nem feltétlenül, vagy nem látom teljes méľtékben indokoltnak, de
támogassuk, viszont ha kiemelten kívánjuk prioľitásként figyelembe venni a mtiemléki
védettségű hźzakat, akkor javaslom, hogy a helyi védettségű házakat is soroljuk ebbe a
kategóriába , ha mźlt egyszeľ kialakítottuk annak a ktil<jn rendszerét. Sőt hozzáteszem) miután
ugye a helyi védettségű házaknak a piaci értéke is, vagy a védettség értéknövelő tényezĺ\je is
kisebb, mint a mrĺemléki védettségű házakÍIak, ezért javaslom, ha ez priońtási sorľend, a
súlyozottan figyelembevęendő szempontok felsorolása, akkor a műemlékvédettség elé
kerüljenek a helyi védettséggel bíró htzak, merthogy ott van olyan társashźzalcól szóló,
amelyek ugye különösebben nagy hozzźnđott piaci érték nélküI, egyszeríen csak a megújulás,
és a felújításra fordítanak figyelmet meg pénzt. Kĺjszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis M:álté
Sáľa Botond alpolgármesteľ úr' paľancsoljon.
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Dľ. Sáľa Botond
Köszönöm szépeĺ Polgáľmester Úr. Ugye az 5 mill|iő alatti támogatásoknál ott azért maľadt a
korábban működő tźtĺsasházipá,|yázati ľendszer, mert alapvetően aházak rendelkeznek ennyi
ĺjnerovel. Az 5 millió fölötti igénylés esetén van ugye pľobléma' ugyc ĺ;ĹĹ azĹ kellett
rugalmassá tenni, úgyhogy ezért hagýuk meg. Igazábő| kiegészítésre került a pá|yźzati
lehetőségek és a támogatás nyújtásanak a lehetősége. A védettség tekintetében a műemléki
védettségű a legerősebb. Tehát amelyik műemlék, annak nincs szüksége aľľa, hogy fővárosi,
vagy helyi védett legyen. Nyilván a Képviselő Urnak az akérése, vagy az a szánđék, hogy a

múemléki védett mellett főváĺosi védett és helyi védett épület is legyen s,(ilyozottabb az
elbírálásnál' komolyabban legyen véve, természetesen támogatandő az ot|et, ezértbeír.1uk, a
fővárosi és a helyi védettség a|att áI|ő épiileteket is vegyfü figyelembe. Polgármester Umak
javasoljuk, hogy fogadja be ezt a módosítást. Köszönöm.

Dľ. Kocsis M:áLté

Befogadjuk a Képviselo Úr által kéľt módosítást, az e|oterjesztés eképpen módosul, és így
kerül majd szavazásra. Erőss Gábor képviselő úľ' parancsoljon.

Dr. Erőss Gáboľ
Kĺjszönĺjm. Két módosító javaslatom volna, viszonylag konkĺét, az egyiknek a

megszövegezéséhez a kollektív bölcsességre lesz sziikség. Az egyik aľľa vonatkozna,hogy a

munkacsopoľt összetételéről legyen egy kicsit pontosabb szöveg az elfogadandó
e|őteqesńésben, hiszen nem fudjuk, hogy kikből fog źi|tĺ, tehát valamit mégiscsak enol
illene az elotefiesztésben elmondani, például azt, hogy netán ellenzékiek, vagy szakértők,
vagy hátki tudja, szőval, hogy mi Lesz azösszetétele . Mi az onök sztndéka? Hogyha az onĺjk
sztnđéka taItůkoz1k a Képviselő-testületével, akkor ezt gyoľsan talán meg tudjuk közösen
foga\mazni. Mármint arra vonatkoző szánđéka, hogy ne csak az onkormźnyzat ńszérol
szerepeljenek a munkacsoportban tagok. A másik azkoĺtk,ĺétabb, azpedig az,hogy akármi is
Iesz az <jsszetétele a munkacsoportnak, javasolnám a 7) pontot kiegészíteni azza|, hogy ugye
itt anól ľendelkezik ęz az Y 17 -es, hogy a munkacsopoľt javaslata aIapjén a polgármesteľ dĺint,
tehát végső soron a po|gátmester dĺjnt a támogatásban részesítenđő tźrsashźza]<ĺő| és az
önkormányz atí támogitáJösszegéről' amely dĺjntés ellen jogoľvoslatnak nincs helye . Igy sző|
a javaslat, ezt javaslom kiegészíteni azza|, hogy amennyiben a polgármesteľ eltér a
munkacsoport j avaslatától, akkor ań" irásban indokolj a. Köszĺinöm.

Dr. Kocsis M:áLté

Ez elfogađható kérés, az utőbbíta mondom. A másik javaslatát, a kĺjzös bolcsességre
vonatkozott, igen itt az ti;ľrik ésszerií javaslatnak, hogy a következő képviselő-testiileti ülésre
foga|mazzllk meg, június 4-e, ha jól tudom a következő. Addigľa összerakjuk, hogyha az
megfelel. Ta|źn most kár az iđőt fecsérelni vele, meg talán pontosabb előkészítést igényel
annźi, mint ań. most megéri. Arľa kérem a Hivatalt a Jegyzo Asszonyon keľesztiil, hogy a
júniusi reníes testületi ülésiinkľe az em|ített módosítást đo|gozza ki szövegszerű javaslatként.

Komássy Akos képviselő uľ, paľancsoljon!

Komássy Ákos
Visszavonom.
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Dľ. Kocsis M:áté
Ha nincs hozzászőIási szándék, akkor a napiľend vitáját |ezárom. 16 $-bó1 ál1ó rendeletről
dĺjntiink, minő sített tö bb sé g keII ho zzá. Kérem, szav azzanak|

BUDAPEST JoZSEFVÁnos xÉľvrsnr,Ő-ľnsľÜlnľp ELFoGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsErvÁnosI
oľronnĺÁlwzĺľ rÉpvlsľr,o TEsTÜLEľÉľnr 23D015. (v.21.)
oNronnĺÁľyza.ľr RENDELETE A TÁRSAsHÁzaxľ,ł.r ADHATO
oNronľĺÁľyzĺ.ľI TÁMoGATÁSOKRóL

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet 15 igen, 0 nem, I taÍtőzkodással megalkotta a
23 /20I 5. (v .2I.) önkormanyzati rendeletét.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lo rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINo S ÍTETT SZóToBB sÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xEľvrsEr-o-rEsľÜr.nľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsT FovÁRos
vrrl. KERt}LET ĺozsBľvÁRoSI oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvIsnlŐ
TESTÜLEľÉľBx 23t20I5. N.2|. ) oNKoRMÁNYZATI RENDELETÉT A
ľÁnsasrrÁza.xľa.K ADHATo oľxonľĺÁNyzĺ,ľr TÁMo GAľÁs oxnŐl

Napiľend 4ĺ2. pontja
Javaslat a másodbeépítésű térfigy e|ő kameľák felhasznál ásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lldźúé - polgármesteľ

Dr. Kocsis N{.álté

Az előterjesńés 2. mellékletét képező pá|yźzati felhívás 3.1. pontjában a 3. sorban lévő
szovegrész,,..' társasházaĺlként...'' mögé bekerül Z,,.... tarsashlŁanként, és tcĺbb bejárattal
rendelkező társashźn esetén főbejaratonként '..,, szöveg. Egy nagyobb társashaznak
életszerĺien, aháĺy fobejáĺat van, úgy helyezik el a másodbeépítésű kamerfüat. Dr. Erőss
Gáboľé asző.

Dr. Erőss Gáboľ
Ha vannak mfüödő kamerák, akkor miért kell lecserélni? Az jő, ha hasznosítjfü őket, de miért
van eÍTe szfüség?

Dr. Kocsis MláLté
A tavalyi beépített kamerák már IP alapúak, a másodbeépítésű kamerák pedig még optikai
kábelesek, amelyeket nehezen lehet integráIni, ezeket kell lecseľélni a modernebb IP alapúra,
eZegy technológiai kérdés. Jakabfy képviselőé asző.
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Jakabfy Tamás
Az akérđése, hogy a ľégebbi technológiájű, va|őszínúleg ana\őg kamerák felveszik a képet,
de kell egy központi egység' ez aztjelenti, hogy majd atársasházak esetén is kelleni fog, ha
így van, akkor nem jósol óľiási sikert a projektnek.

Dr. Kocsis M.áúé
A kameľát kérő társasházak je|ezték, hogy ők ľészt vesznek errnek a kiépítésében, a kamerźú
az onkoľmányzat adja, de az ehthez tartoző rogzíto egységet maguk szęrz7k be. A napiľend
vitájátlezáqa.Szavazástabocsátjaahattrozati javaslatsort.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. attnsasházak kamera rendszeľ-fejlesztésére pétlytľ;atot hirđet meg _ oly módon, hogy a

nyertes páIyazők részére a kamerákat térítésmentesęn haszná|atba ađja - és e|fogadja az
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati felhívást.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

2. ahatáĺozat 1. pontja aIapjźn felkéri a polgármestert a páIytnati felhívás Józsefuáros c.

ingyenes önkormányzati |apjában és a wwwjozsefuaľos.hu honlapon történő

megjelentetésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I5. május 18.

3. ahatźttozat 1. pontja szerint eredményesen lefolýatott pá|yázati eljźtĺást ktjvetően felkéri
a polgármestert, hogy a nyertes pźůytnőI&al kösse meg a megállapodásokat a kamerák
téľíté smente s használ atb a átadtsár őI és az izemeltetés feltételeiľő l.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 201 5.július 3 0.

4. a ferrnmaradó, működőképes kamerákat a Kisfalu Kft. tészérę térítésmentesen
hasznźúatába átađja az önkormányzati tulajdonban áIIő épületek felszerelése és

tizemeltetése érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatátiďő 20 I 5.július 3 0.

Dr. Kocsis Mláúé
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 2 tartőzkođással a Képviselő-testület elfogadta a

hatźtrozatot.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ ATH) ZATALHOZ MINo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HeľÁRozaľ:
117/20|5. (v.14.) 14IGEN 0 NEM zrĺnľozxooÁssĺ.ĺ,

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. atársashźaak kamera rendszer-fejlesztésére páIyázatot hirdet meg _ oly módon, hogy a
nyertes pá|yázők tészéte a kameľákat téľítésmentesen hasznáIatba adja - és e|fogadja az
előterj eszté s 2. sz. mellékletét kép ező pźiy ázati fe]hívást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

2. ahattlrozat 1. pontja alapjan felkéri a polgármesteľt a páIyazati felhívás Józsefuáros c.
ingyenes önkormányzati |apjában és a wwwjozsefuaros.hu honlapon t<jrténő
megjelentetésére.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2015. május 18.

3. ahatározat 1. pontja szeľint eredményesen lefolytatottpá|yázati eljárást ktjvetően felkéri
a polgármestert, hogy a nyertes pá|yźző|d<a| kcjsse meg a megállapodásokat a kameľĺĺk
téľítésmentes használatba átadásárő| és az üzemeltetés feltételeiről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.jťllius 30.

4. a fennmaradó, működőképes kamerákat a Kísfalu Kft. részére térítésmentesen
hasznźiattlba átađja az önkoľmányzati tulajdonban á|Lő épületek felszerelése és
üzemeltetése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015.július 30.

Napirend 4ĺ3. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak jtivőbeni
e||áńására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtúé - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áLté
A napirend vitźi1éú megnyítja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľend táĺgya|źsźń lezárja.
Szavazásrabocsátjaahatátozati javaslatsort.
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A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Várostizemeltetési Szolgálat irányitő szerve úgy
dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálatot 2015. június 30. nappal jogutód nélkül
megszĹinteti, és a k<lltségvetési szerv áItaI elltltott alábbi tevékenységeket 2015.
július 01. napjától a Kisfalu Jőzsefvárosi VagyongazďáIkodő Kft. útjan |áttatja e| a
következők szerint:

a) a vásárokľól, a piacokľól, és a bevásarlóközpontokľól szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet szerint piac üzemeltetése: az Uj Teleki téľi Piacot fenntartó Budapest Főváľos
VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testülete áIta| kijelölt' a piac
vezetését, annak működtetésével, uzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a
fenntartó nevében eljárni j ogosult;

b) termelői piacok tizemeltetése és fenntartása;

c) Józsefuáľos közteriileteinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek bizto sítás a, az í||egális hulladék-lerakás megelőzése ;

d) a teľek, paľkok magas szintű élhetőségéről való gondoskodás, a növényzet fenntartása,
az utcabiftoľok é s a sziIár d buľko l at karb arltartźls áľó l val ó go ndo sko dás ;

e) a kerÍilet kezelésében lévő utak burkolatának karbaĺtartásáról, állagmegóvásźrőI,
megúj ításáról való gondoskodás.

I a rÉrnK-Pľogramban résztvevő kliensek számáĺa a köztisńasági, karbantaľtói és
kertészeti csopoľtokban munkaszerzóđés keretében töľténő foglalkoztatás biĺosítása;

g) Budapest Főváros VIII keľiilet Jőzsefvárosi onkoľmtnyzattulajdonában, kezelésében és

fenntaľtásában lévő közterĹilętek, így kiemelten a paľkok és terek teľĹileteinek
Kerĺiletőrség munkatársaival töľténő élet- és vagyonvédelmi szemponfu biztosítása;

h) kerületgondnoki feladatok e||źĺása;

i) MNP III. elnevezésu program feladatai kĺjzül a Képviselő-testĹilet 94l20I5. (N.l6.)
száműhatáĺozatábanfoglalthatĺĺľidőigaza|ábbitevékenységek:
- társadalmi akciók szervezése (lomtalanítás, parkok takaľítása),
- helyi kĺiľnyezetfudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása),
-szomszédságihźzf e|ügyelőkfog|a|koztatźsa,
- szomszédsági rendőr program.

Felelős: polgármester
Hatźriđő 2015.június 30. és 2015.július 01.

2. fe|kéti a polgĺíľmesteľt a Józsefuiírosi Viírostizęmeltetési Szolgá|at megszüntető okiratanak
elkészítésére és jóvĺĺhagyás céIjábő| a Képviselő-testtilet elé teľjesztésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: a Képviselő-testiilet 20|5.június havi tilése
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3. felkéri a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at igazgatőját a Kjt-ben szabályozott
munkáltatói éĺtesítés megtételéľe 2015. május 31. napjáig, egýtta| felkéri a közalkalmazottak
továbbfogla|koztatási igényeinek felmérésére, és az ekłlez sziikséges pénzugyi ťedezet iránti
előterjesztésre.

Felelő s : J őzsefv źr osi Vaľo süzemeltetési S zol gálat igazgatőj a
Határidő : a Képviselő-testtilet 201, 5 .június havi tilése

4. a városüzemeltetési feladatok e||tĺásáva| összefiiggésben megszűnő költségvetési szerv és
harmadik személyek kozott fennálló szerződésekbe, nregállapodásokba szerződéses
jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015.július 01.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy f015. június 30.
napjźxa| szüntesse meg a közfoglalkońatźssa| kapcsolatosan Budapest Főváros VIII. keľtilet
Kormányhivata|a Munkaügyi Kirendeltséggel megkötött hatósági szerződéseket.

F e l e l ő s : Józs efváľo s i V aľo süzeme lteté s i S zo|gźiat i gazgatőj a
Hatáľidő: f0I5.június 30.

6. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét - mint foglalkoztatőt - 2015. évi közfog|a|koztatásra
vonatkozó kérelmek benyújtásáľa, a Budapest Fővaľos VIII. keľület Kormányhivata|a
MunkaĹigyi Kirendeltséggel a hatósági szeruóđés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási
szerződések megkĺĺtéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: kérelem benyújtása 20|5. május 20., foglalkoztatási szerződések megkötésę 2015.
július 01.

7. felkéri a Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját az a|ábbi intézkedés
megtételére:

a) a költségvetési szew áItaI ellátott feladatok e||átástĺa kötött szerzőđések źĺnlháztlsźta a
következők szeĺnt: a szerzoďéses paľtner írásban tĺjrténő tźĄékoztatása a feladat e||tltźsźtnak
váItozásáről, nyilatkozat kérése a szeruőďés, megállapodás 2015. július 0l-jét kcjvetően
töľténő fenntaľtásaľól, valamint a szerződések átruhtzásárő| szóló dokumentumok alź.íĺtsra
töľténő előkészítés éte, az a|áíráshoz sziĺkséges tigyintézésre.

b) a megszűnő ktĺltségvetési szerv esetében intézkedjen:

o az ugyiratok átađására - átadás-átvéte|i jegyzőkönywel és iratjegyzékkel egyĹitt - a
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal részére, másrésń. a vagyon átadás-źńvételének
előkészítésére és lebonyolításáĺa.
(ii) az utólagos elszĺímolásra adott előlegekke|, eL|átmźnyokkal történő ęlszámolásra.
(iii) a hźzipénńárában lévő készpénzá|lomány Jőzsefvźrosi Váľosĺizemeltetési Szo|gá|at
fi zetési sztlmláir a tcirténő befizetésére.
(iv) valamennyi fizetési szźtmlĄźn lévő pénzösszeg źńuta|ására a Józsefuárosi
onkormanyzat kö ltsé gvetési szám|áj ar a.
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(v) írzetési szám|źlinak megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg intézkedjen a ťĺzetési
számlźt1k - a szám|avezeto bank általi - 6 havi utókeze|ésére vonatkozó megbízás
előkészítésével kapc solato s feladatokĺa vonatk ozőaĺ.
(vi) az eszkĺjzök és foľrások tételes teljes köľiĺ |eLttĺozására f0I5. június 30-i
fordulónappa|, a leltar kiértékelésére és a leltároztsi jegyzőkönyv készítésére' és teljességi
nyilatkozatta| eg}Ąitt a le|tátozásről készült teljes ktjľĹĺ dokurrrerrtáció źiađásáľa az
onkormányzattészére.
(vii)a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántaľtott adatainak mentésére 20II-
2014. év, 2015. év és źtadás-áwételre történő előkészítésére és a programok, szoftverek
to vábbi haszná|atźlnak b i zto sítás aľa.

Felelő s : Józsefu áľo si Vaľo süzemeltetési S zol gálat igazgatőja
Hataľidő: a) pont esetében 20115.június 15.' b) pont esetébęn20I5.június 30.

8. felkéri a polgáľmesteľt a megszűnő
költségvetési maľadvány kimutatásának,
fordulónappal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.junius 30.

költségvetési szerv költségvetési beszámolójanak,
mérlegjelentésének elkészítésére 20|5. június 30-i

O NEM 2 TARToZKoDÁssAL

Szo|gtĹat irányítő szeľve úgy

9. a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgá1atnáI a kcjtelezettségvállalás legutolsó időpontja
z}Is.június 15. napja, kivéve az éIetveszélyessé vált köĺerületi taľgyi eszkĺjzök javittatását,

cseréjét.

Felelő s : Józsefu aľo si Varo stizemeltetési S zolgálat igazgatőja
Hataĺidő: 2015. május 14.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megállapítja, hogy L4 igen, 0 nem, 2 hrtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

hatźrozatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN lo rÉpvIspro
A IIATÁR oZ ATH}Z AT ALH) Z vnĺo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
1|8ĺ2015. (v.14.) 14 IGEN

A Képviselő-testĹilet, mint a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetesl
d<int, hogy

1. a Jőzsefvátosi VaľosĹizemeltetési Szo1gálatot 20115. június 30. nappaljogutód nélkül
megszünteti, és a költségvetési szerv á|tal ęI|átott alábbi tevékenységeket 2015.
július 01. napjától a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő Kft. útjan Iáttatjae| a

következők szerint:
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a) a vźĺsárokľól, a piacokĺól, és a bevásárlóközpontokĺól szóló 5512009. (III. 13.) Korm.
rendelet szerint piac üzemeltetése: az Uj Teleki téri Piacot fenntaľtó Budapest Főváros
Vm. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testülete által kijelölt, a piac
vezetését, aĺl.nak műkodtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a
fenntartó nevében elj árni j ogosult;

b) termelői piacok üzemeltetése és fenntartása;

c) Jőzsefvźlĺos kciztertileteinek takaritása, a hulladék renđezett. átmeneti elhelyezésének
feltételeinek bizto sítás a, az 1|Iegális hulladék-lerakás megelőzése ;

d) a terek, parkok magas szintű élhetőségéről való gondoskodás, a növényzet fenriartása,
az utcabittoľok és a szí|árd buľkolat karbantartásáról való gondoskodás;

e) a kerĹilęt kezelésében lévő utak burko|atának karbantaľtásáľól, állagmegóvásárő|,
megúj ításáról való gondoskodás.

I a rBrrK-Programban ľészťvevő kliensek szźnnéra a koztisńasźryi, kaľbantartói és

kertészeti csopoľtokban munkaszerzóđés keretében történő foglalkoáatás biztosítása;

g) Budapest Főváros VIII kerület Jőzsefvárosi onkormányzattulajdonában, kezelésében és

fenntartásában lévő köztęľületek, így kiemelten a paľkok és terek területeinek
Kerületőrség munkataĺsaival történő élet- és vagyonvédelmi szempontú biztosítása;

h) kerületgondnoki feladatok ellátása;

i) MNP III. elnevezéstĺ pľogram feladatai közül a Képviselő-testület 94l20I5. (N.16.)
szttm,(lhattlrozatábanfoglalthatáridőigazalábbitevékenységek:
- taľsadalmi akciók szetvęzése (lomtalanítás, parkok takaritása),
. helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása),
- s zomszé d sági házfelügye l ők fo gl alko ztatás a,

- szomszédsági rendőr pľogram.

Felelős: polgármester
Hataridő:z)Is.június 30. és 2015.július 01.

2. felkéri a polgármesteľt a Józsefuaľosi Városiizemeltetési Szolgálat megszÍintető okiratának
elkészítéséľe és jóvahagyás céljából a Képviselő-testiilet elé terjesztéséľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-tęsttilet 2015.június havi ülése

3. felkéri a Iőzsefvźrosi Váľosüzemeltetési Szo|gáIat igazgatőját a Kjt-ben szabáIyozott
munkáltatói éľtesítés megtételére 2015. május 3I. ĺapjáig, egyúttal felkéri a közalkalmazottak
továbbfogla|końatźsi igényeinek fęlméréséľe, és az ehhez szfüséges pénzügyi fedezet kźnti
előterjesztésre.
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Felelő s : Jó zsefu áľo si Váro stizemelteté si S zol gálat igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testiilet 2015.június havi ülése

4. a városüzemeltetési feladatok ellźúásáva| összefüggésben megszrĺnő kciltségvetési szeľv és

harmadik személyek között fennálló szeľződésekbe, megállapodásokba szeĺződéses
jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezetoje
IJatáriďő : 20I 5 . július 0 1 .

5. felkéri a Jőzsefvárosi Váľostizemeltetési SzolgáIat ígazgatőját, hogy 2015. jrlnius 30.

napjával szüntesse meg a közfoglalkoztatással kapcsolatosan Budapest Fővaľos VIII. kerület
KormányhivatalaMunkaügyi Kirendeltséggel megkötott hatósági szerződéseket.

F ele l ő s : Jó z sefu áro s i V áro süzemelteté s i S zo|gá|at igazgatőj a
lJatáriđo: 20I 5 . június 3 0.

6. felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetojét - mint foglalkoztatőt - 2015. évi kozfogla|koztatásra
vonatkozó kérelmek benyújtására, a Budapest Főváros VIII. keľület Koľmanyhivata|a
Munkatigyi Kiľendeltséggel a hatósági szerződés és a munkavállalókkal a foglalkoztatásí
szer zo dések megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatźriđó: kérelem benýjtása 2015. május 20., foglalkoztatási szerzódések megktitése 2015.
július 01.

7. felkéri a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at igazgatőját az a|ábbi intézkedés
megtételére:

a) a költségvetési szęw á|ta| ellátott feladatok e||átásfua kötött szerzőđések átrihazására a
kĺjvetkezők szerint: a szerzóđéses partner írásban tĺjrténő tájékoztatása a feladat ellátásanak
vá|tozásźlről, nyilatkozat kérése a szerződés, megállapodás 2015. július 01-jét kcjvetően

t<jrténő fenntaľtásaľól, valamint a szerzőđések źtruhźnásaľól szóIó dokumentumok aláirásra
történő előkészítés ére, az aláíráshoz szfüséges tigyintézésre.

b) a megszúnő költségvetési szerv esetébęn intézkedjen:
(Đ az ugyíratok źńaďására - átadás-átvéte|i jegyzőkönywel és iratjegyzékke| együtt - a
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal részére, másrészt a vagyon átadźs-átvételének
előkészítésére és lebonyolításaľa.
(ii) az utólagos elszrĺmolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal történő elszĺímolásra.
(iii) a házipénztźnában |évő készpéĺuá|lomány Józsefuarosi Városüzemeltetési Szo|gáLat

fi zeté si szźtrr:ťrák a történő befizetésére.
(iv) valamennyi fizetési száľ";JźĄźn |évő pénzösszeg át1ÍalásźEa a Józsefuiíľosi
onkormányzat költségvetési szám|ájáĺa.
(v) fizetési szźĺriáinak megszĺintetésére, és ezze| egyidejűleg intézkedjen a ťĺzetési
számláik - a szám|avezető bank általi - 6 havi utókezelésére vonatkoző megbízás
előkészítésével kapcsolato s feladatokľa vonatkoző an.

49



(v1) az eszközök és források tételes teljes korű |e|tározásáĺa 2015. június 30-i
foľdulónappa|, a leltár kiértékelésére és a leltározási jegyzókönyv készítésére, és teljességi
nyilatkozattal együtt a |eltátozá'sról készĺilt teljes köľtí dokumentáció ćftađására aZ
onkoľmanyzat részére.
(vii)a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántartott adatainak mentésére 20II-
2014. év,2015. év és tńadás-átvételre tĺjľténő előkészítésére és a progľamok, szoftveľek
to vább i hasznáIatának bizto sitásár a.

Felelő s : Józsefu áro si Váľo stizemelteté si S zo l gálat igazgatőj a
Hataridő: a) pont esetében fUls.junius 15., b) pont esetében 2015. június 30.

8. felkéri a polgáľmestert a megszűnő köItségvetési szerv koltségvetési beszámolójának,
költségvetési maradvány kimutatásának, méľlegjelentésének elkészítésérc 2015. június 30-i
fordulónappal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015.június 30.

9. a Jőzsefvárosi Varostizemeltetési Szolgálatná| a kötelezettségvállalás legutolsó időpontja
2015.június 15. napja, kivéve az éIętveszélyessé váltkońerületi tárgyi eszközök javíttaÍását,
cseréjét.

Felelő s : J őzsefv tx osi Varo siizemeltetési S zolgálat igazgatőja
Hatrírido: 2015. május 14.

Napiľend 4/4. pontja
Javaslat a Józsefuárosĺ Gyermekek Üdtĺltetéséért Kiizhasznú NonproÍit
Kft-vel kap cso lato s tulaj do nosi dtintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4áté - polgármester

Dr. Kocsis l{.áté
A napirend vittĄtĺ megnyitja. Santha Péteľné alpolgármesteľ asszonynak adja meg a szőt.

Sántha Péteľné
Köszonetet mond a Kispesti onkormányzatnak, hogy a táborába engedik a józsefuáľosi
gyerekeket és időseket, mert a káptalanfiiredi tábort zźlrvatartják ezen a nyáľon felújítás miatt,
de a saját strand hasznáIata mellett. A magyarkúti tábor is ľendelkezésre á||.

Dr. Kocsĺs M:áté
Köszönetet mond a Kispesti onkormányzatnaka segítségért. Komássy Ákosnak ad szőt'

Komássy Ákos
Két iskolából kapott visszaje|zést arľól, hogy olyan hírek terjengnek, hogy az onkormányzat a
magyarkúti táboľt eladta. Van ilyen töľekvés, vagy ez egy rosszindulatu pletyka volt?

50



Dr. Kocsis Nĺáté
Volt ilyen törekvés, 1999-ben a káptalanfüredi tábort akarták eladni a strandjával együtt, elég
nyomott źtron.Ezt sikerĹilt megakadályozĺi.2003-ban amagyark,ĺtitakarták eladni. 2006 őta
tud felelősen nyilatkozni, hogy nincs ilyen és nem is volt ilyen szándék. Inkább felújítási
szánďékvan, mert hamarosan amagyatk,(Íi tábort is felújítjak. Komássy Akosnak ad szőt.

Komássy Ákos
Kéri' hogy az iskolákat tájékoztasstů< arcő|, hogy nincs ilyen törekvés, meľt aztha||otta, hogy
egyes tanáľok azt mondták a gyerekeknek, hogy azért nem |esz tábot, mert a magyarkútit
eladták. Ańán 2 hét múlvaezmeg lett cáfolva, de jó ha megerősítikeú.

Dr. Kocsĺs Nĺ.áté
Sántha Péterné alpolgármester asszonynak adja meg a szőt.

Sántha Péteľné
Kedden találkozik a Tankerület és iskolák igazgatőival és jelezni fogia, hogy ez valótIanság.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vitáját további hozzászőIás hiĺányában lezźĺrja. Szavazásra bocsátja a hatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testĹĺlet, mint a Józsefuarosi Közĺlsségi Hazak Nonprofit Kft. és a Józsefuáľosi

Gyeľmekek Üđtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. a|apítő szerve úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahattrozat I. szźlmu mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuĺáľosi onkormtnyzat és a Józsefvarosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft. kcizött f0|5.
marcius 05. napjan megkötött kozszoIgtl|tatási szerzőďés módosítását, és felkéľi a
p o l gárme st ert a szer zódé s mó do s ítás aláir ásźn a.

Felelős : polgiírmester
Határido: 2015 . máj us 14 ., a szerződés alźirása z0I5 . mźĄus 22.

2. e|fogađja a hatérozat 2. szźlmű mellékletét képezo, a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi onkoľmźnyzat és a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért KozhaszĺilNonpľofit
Kft. kcjz<jtt kcjtendő 20|5.június l-jén hatályba|épőkozszolgźlltatási szerződést, és felkéri a
p o l gárme st ert a szer ző dé s a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május I4., aszerzőđés aláírásaz}Is. május22.

3. elfogadja az előteľjesztés 3. számtl
Közcisségi HázakNonpľofit Kft. 2015. évi

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 1 4.

melléklete szerinti tartalomma| a Jőzsefuĺĺrosi
módo sított uzleti tervét.
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4. felkéri a Józsefuarosi Közösségi Házak Nonprof,lt Kft. igyvezetőjét az iidtiltetés
szervezéssel kapcsolatos a feladatźńađást érintő eszközök és a forľások leltáľozásának, a
vagyon átađásának előkészítésére és felkéľi a határozatban szereplő gazđasági társaságok
ügyvezetőit az átadás átvétel lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi KĺjzösségiHźLzak Nonprofit Kft. ügyvezetője, Józsefuaľosi Gyermekek
Üdĺiltetésé ért Kozhasznťr Nonprofit Kft . ügyvezetőj e

Hatĺáľidő: eszközĺĺk és forľások le|tfuozástnak hataľidej e 2015. május 22.
vagyonátadás lebonyolításanak határidej e 201 5. junius 0 1 .

5. a I302l2 hľsz., 9013 llrsz., 9016 Itĺsz', 9I/I hľsz.-ú, tovtlbbá, a 2721116 hĺsz.
Balatonalmádi Sirály u. 8. és a I14l5 hĺsz. Balatonalmádi Somfa u' 1. ingatlanokat ingyenes
hasznáIatba aďja a Jőzsefvtrosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft'. részére
2015.június 0 1. naptól.

Felelős: polgármester
Hatźriđo: 2015. május 1 4.

6. az I. pontban foglaltak miatt
a) az onkormźnyzat kiadás 11805 cím - önként vtila|t feladat _ miíködési célú támogatás
źilanháztartáson kívülre előirtnyzatát 16.619,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11801 cím _
cjnként vá||a|t feladat _ mfüodési célú támogatások á||amháńaľtáson kívĹilre eloirtĺnyzatźlra.
b) az onkormányzat kiadás 11805 cím - működési célú támogatások á||arrtháztartáson kívtilre
- onként váIIaIt feladat _ e|ófutnyzatárő| 42.440,4 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím műkĺjdési
célú támogatások á||atlhźztartáson kívĹilre - kötelező feladat _ előirányzatáĺa.
c) az onkormtnyzat kiadás 11805 cím _ önként vállalt feladat - múködési célú támogatások
áI|an.hźutartáson kívĹilre e|őirtnyzatárő| 4.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - önként
váI|a|t feladat _ felhalmozźsi cé|űtámogatásoká|Iałnháztartáson kívülre e|őirányzatára.
d) az onkormányzat|<ladás 11805 cím - kötelező feladat _ mfüödési célú támogatások
áLlaÍnháńaÍtáson kívülre eIóirźnyzatárő| 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - kötelező
feladat - felhalmozásí cé|t támosatások á||archánaftáson kívülre e|őirányzatźra.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő : 20I 5. máj us 1 4.

7. a 2. pontban foglaltak míaÍt az onkoľmrányzat kiađás 11107-01 cím műkcjdési cél és
általános tartalékon be|nl az áltaIános tartalék - kötelező fe|ađat _ előirźnyzatźxő| 36.815,7 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11801 cím _ önként vállalt feladat - múködési célú

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 5. május 1 4.

8. az onkormányzat ahatfuozatban foglaltak miatt taľtós működési kötelezettséget vállal,
melynek összege megközelítőleg évenként bruttó 46.18],8 e Ft, melynek fedezetétil a
kĺjvetkező években az onkormźnyzat adóbevételeit és vagyonhasznosítási bevételeit jeloli
meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđo : mindenkori költségvetés tervezése és elfogadása
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9. felkéľi a polgármestert, hogy a 2015' évi költségvetésről szóló ľendelet következő
módo sításá ná| a batár ozat 6 -7 . pontj ában fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3 1.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen' 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
határozatot.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBI-o
A HATÁR o Z ATHI Z AT AL:ľrIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
119t201s. (V.14.) O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL15IGEN

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuarosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a Józsefuárosi

Gyermekek Üdtiltetésééľt K<jzhasznú Nonprofit Kft. a\apítő szeľve úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat I. szźtmű mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefvárosi onkormtnyzat és a Józsefuarosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. között 20|5.
március 05. napjan megkötött kozszo|gá|tatási szerzódés módosítását, és felkéľi a
p o l gárme st ert a szer zódé s mó do s ítás a|áíľ ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20 1 5 . máj us I 4 ., a szerző đés a|áirása f0 I 5 . május 22.

2. e|fogađja a határozat 2. száľrń mellék]etét képezo, a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormányzat és a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit
Kft. kĺjzĺitt kötendő 2015. június l-jén hatályba lépő kozszol'gá|tatási szerződést, és felkéľi a
p o l gáľm e st ert a szer ző dé s a|áít ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. május |4., aszętződés alź,í.rásaz}Is. május22.

3. e|fogađja az előteľjesaés 3. szźlmí melléklete szerinti taľtalommal a Józsefuáľosi
Közösségi HtĺzakNonproťrt Kft. 2015. évi módosított üzleti tervét.

Felelős : polgiíľmester
Határĺđo: 20I 5. május 1 4.

4. felkéri a Józsefuarosi Kcizösségi Hźzak Nonprofit Kft. ugyvezetojét aZ üdültetés
szervezéssel kapcsolatos a feladatátadást érintő eszközök és a foľrások leltaĺozásźnak, a
vagyon źúadástnak előkészítésére és felkéri a hatátozatban szerep|ó gazđasźąi táľsaságok
tigyvezető i t az átadás átv étęI l ebonyo l ításaľa.
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Felelős: Józsefuárosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft. ügyvezeÍóje, Józsefuáľosi Gyermekek
Üdtittetésé ért KozhasznuNonprofit Kft . ügyve zetője

Határidő: eszkĺjzök és foľrások le|tározástnak határidej e201,5. mźĄus22.
vagyonátadás lebonyol ítźsttnak hatáľidej e ?0 I 5 . j únius 0 1 .

5. a I302l2 tlrsz., 9013 hĺsz., 9016 Łlĺsz., 9Il1 hľsz.-ú, továbbá a 272I/16 hľsz.
Balatonalmádi Sirály u. 8. és a 11415 hrsz. Balatonalmádi Somfa u. 1. ingatlanokat ingyenes
haszná|atba adja a lőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonpľofit Kft. részéľe
20|5.június 0 1 . naptól.

Felelős: polgáľmester
Hatariďő: 2015. május 1 4.

6. az 1. pontban foglaltak miatt
a) az oĺlkormányzat kiadás 1i805 cím _ ĺinként vźi|alt feladat _ működési célú támogatts
á|Iamhánartáson kívĹilre előiľányzatźlt 16.619,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11801 cím -
ĺjnként vállalt feladat - múkĺjdési célú támogatásoktůl'amhánaftáson kíviilre e|őirányzatára.
b) az onkormtnyzatkiadás 11805 cím _ műkĺidési célú támogatások źi|amhźntartáson kívtilre

- önként vállalt feladat _ eIőirtnyzatárőI42.440,4 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím múkĺjdési
célú támogatások áIlanlhźztaľtáson kívĺilľe _ kötelező feladat _ e|oirtlnyzatára.
c) az onkotmźnyzat kiadás 11805 cím - önként vá||alt feladat - működési célú támogatások
áIlanháztaĺ1áson kívĹilre e|oirźnyzatáĺo| 4.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként
vá|Ia|t feladat _ felhalmozási cé|il támogatásokźllIanháztaľtáson kívĹilre e|őirźnyzatára.
d) az Önkormányzatkiadás 11805 cím - kötelező feladat _ műktjdési célú támogatások
á||anháztartáson kíviĺlre előirányzatźtrőI 1.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1 1805 cím - kötelező
feladat - felhalmozási cé|űtĺímogatások á|IaÍÍłláztartáson kívülre e|oirányzatfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 14.

7. af. pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiaďás 11107-01 cím miĺkodési cél és

általános taľtalékon beltil az általános taľtalék - kcitęlező feladat _ eloirźnyzatárő| 36.81'5,7 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1801 cím - önként váI|alt feladat - mfüödési célú

Felęlős: polgármester
IJatőłídő: 20I 5 . május 1 4.

8. az onkormtnyzat ahatáĺozatban foglaltak miatt tartós mfüödési ktjtelezettséget vállal,
melynek ĺisszege megkĺizelítőleg évenként bruttó 46.187,8 e Ft, melynek fedezetéül a
következő években az onkormányzat adóbevételeit és vagyonhasznosítási bevételeit jelöli
męg.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: minđenkori k<jltsésvetés terv ezése és elfosadása
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9. felkéľi a polgármestert' hogy a 2015. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
módo sításĺín á| a határ ozat 6 -7 . pontj ában fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

A 119ĺ2015. (v.14.) képviselő-testületi határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv |.-2 sz.
m elléklete tarta|mazza.

Dr. Kocsis lNĺ.álté

Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos xnľvrsnĺ,Ő-ľBsľÜr,nľn ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos VnI. KERÜLET JóZsEFvÁnosr
oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvlsnlo TESTÜLEľnľnr 24D015. N.22.)
oľronľĺÁNYZATI RENDELETET A BUDAPEST JóZSEFvÁnosr
oľxonľĺÁľyza.r vAGYoNÁnól És ĺ. vAGYoN FELETTI TULAJDONoSI
JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoLo 66t2012. (KI.13.) oľronľĺÁľyzaľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis lIáúé
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, I taĺtőzkodással a képviselő-testület megalkotta a
24 /20I 5 . (v .22.) számű ľendeletet.

A SZAVAzÁsNa.I- JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTASHOZ Nĺn,IosÍľpTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺŐzsnľvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsľÜr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKonÁssĺr. ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos
VIII. KERÜLET .rózsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyz.ł.ľ xn'ľvIsEl,o
TESTÜLETENEK 24t2015. (v.22.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETET A
BUDAPEST JozsEFvÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ.ľ VÁ.GYoNÁnol És ĺ VAGYON
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66ĺ2012. (xI.13.)
oľxonľĺÁNYZATI RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

5. Vagyonkezelésselo váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat diĺntések meghozata|áľa a Szeszgyáľ utca meghosszabbításával
kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis }1.áté _ polgáľmesteľ

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Napirend vitájźLt megnyitja. Megadja a szot Kaiser József képviselő úľnak.
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Kaiser Jĺízsef
orul annak, hogy az igeĺ hányatott sorsú Szeszgyćľ utca rendezésének a végéľe jutottak. A
Visi utca és a Szeszgyár utcatulajdonképpen egymásba toľkollik, a köztisztaság megsértésére,
és a bűnĺjzésre nagyon alkalmas hely volt. Evek óta kuzđ azért, hogy ki tudják nyitni a
Szeszgyárat' Nagyon sok jogi vita volt ezzeI, nagyon sok muĺlkájába kertilt aZ

onkormányzatnak, és a tanácsadóknak, hogy ennek a végére járjanak. A bíľósági döntés, ami
20Ü8-2009-ben született, a tulajdonost koteleĺe arra, hogy állítsa helyĺe a Visi utca és a Kőľis
utca közöttí utszakaszt. Azoknak, akik ott élnek, egy nagy megkönnyebbülés lesz, hogy ott
kitisztul a terület. A befektető a Szeszgyár teľületén nagy fejlesztéseket fog csinálni.
Köszönetet mond az ottlakók nevében az onkormányzat hivatali dolgozóinak, hogy erőt
megfeszítő munkával ezt segítették.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Gyanítja, hogy a Foépítész Iroda a kompetens. Kéľi, hogy Polgármester Ur lépjen a
ktjzlekedésszervezés ügyében, hogy a Szeszgyár utca és a Baross utcai saľok kapcsán, most
hogy a Szeszgyźr utca és a Kőľis utca kĺjzlekedési ľendje megváltozik, azt. gondolják át. Az
egy rettentően veszélyes kereszteződés ott, túlzottan nagy balesetveszélý vállalnak ott be.

Javasolja, hogy fogla|kozzaĺak ezze|, miľe elkészül a Kőris utcával összekötött Szeszgyár
utca, mert megelőzhetnek jó par közlekedési balesetet.

Dľ. Kocsis M:áLté

EzzęI mélységesen egyetéľt' ęz egy nagyon rossz kifordulási lehetőség most is. Megadja a
szót Kaiser Képviselő Urnak.

Kaiser József
Amikor a Szeszgytĺr utcĺĺt felújítjfü, akkoľ fordítsák meg a Szeszgyár utcának a forga|mát,
hogy a Barossról lehessen bekanyaľodni a Szeszgyár utcába, mert ott tĺjbb baleset volt maÍ.

Így megoldődna az a probléma, és a kerületiek lĺímpa nélkül tudnának az orczy negyedben
közlekedni.

Dľ. Kocsis NIáté
Megkéri aFőépítész Urat, hogy készítse elő, illętve, hogy a BKK-val folytassa le a szĹikséges
egyeńetéseket errnek kapcsán. Megállapítja, hogy az előterjesztés tźlĺgytłban további kérdés,
hozzászőIźts nem érkezett. A napirend vitáját lezárja, és szavazásľa bocsátja a hatźĺozati
javaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. kcjzérdekű köte1ezettségvá||a|ásra
irányuló, az előteqesztés 1. mellékletét képezó felajanlásában foglaltakat a Szeszgyźn
utca meghosszabbításán ak (3 59 04 12 hrsz) kiépítéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattłriđo 20I 5 . május l 4., folyamatos
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2. felkéľi a polgármestert, hogy az 1. pont szerint kiépítésre kerĹĺlő utcaszakasz
engedélyeinek beszerzéséhez szükséges dokumentum okat írja a|á.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máius 14.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatéttozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspl.o
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZoTÖB B sÉc szÜrs ÉGES
rĺe.ľe.Roze.ľ:
120/2015. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. közérdekű kötelezettségvá|Lalásra
irányuló, az e|óteĄesztés 1. mellékletét képező felajanlásában foglaltakat a Szeszgyár
utca me gho s szabbításán ak (3 5 9 0 4 12 hĺsz) kiépítésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14., folyamatos

2. felkéri a polgáľmestert, hogy aZ l. pont szeľint kiépítésľe kerülő utcaszakasz
engedélyeinek beszer zéséhez szükséges dokumentumokat fuja a|á.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

Napirend 5/2. pontja
Javaslattétel funkcionális megújulásra a Jőzsefvárosi pályaudvaľ terÍiletén
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis N{.áté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Mindenki tudja az előzményeket, ehhez hasonló előterjesĺést ő maľ sok alkalommaljavasolt.
A Jőzsefvćrosi pályaudvar tęľületén komoly új funkciók telepítése nagyon sokat javítaÍLa a
Magdolna és Ganz negyedek mindenféle paraméterén. Komoly zĺjldfeltiletet tudnanak
|étrehozni ezen a 26 hektáros fejlesztési teľĹileten. Köszöni, hogy Polgármesteľ Úr az ot|et

mell é ál lt é s el őterj eszt e tte ezt a hatáĺ o zati j avaslatot.
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Dľ. Kocsis Nĺ.álté

Van még munka vele, abban egyetértenek' hogy a kerületnek jót tenne. Most már háľomféle
kormánykoze|i e|képzelés van errőI az tigyről. A Városliget, ami még egyelőľe stabilan áll, de
jelentős vitź.i' generált. Felmerült a Várnak egy bizonyos tésze, a múzeumi negyed
megvalósítása kapcsán, és itt jött a számuka kézenfekvő ötlet, hogy lehetne ezbarnamezós
beruhźzás is és akkor számos vitát mege|őzhętnének. Aľró1 nem beszélve, hogy mégiscsak a
kerület képviseletére szeĺzóđtek, és a keriilet éľdeke valóban azt đLktá|ja, hogy ittjöjjön létre
lehetőleg - amennyiben sikerül osszehangolní az erre vonatkozó szánđékukat - a múzeumi
negyed. Arról nem beszélve, hogy egy múzeum, bar még nem nyitotta meg kapuit, de
megvalósult a Sorsok Háza}i {ilzeum, de megnyithatná a soľát ennek az egész negyednek. A
\-r^*-^+: ą!-1-^a l^ ^,7-:.1A.Í^^*^+A LA- -^- *','-^''*; A,^1,^:A+ 1Á+ ^1 Ä^ ^á-;.^^ą1, ^ft,,l.\trlllzglr Julltrr L trĎ đ. ZJĎlLrU Iglll('LU' ual lIUl.I.t llluzvtlllll lulnvlvl 'ąL vL) uv rllvělowJąl\ věJ

kulturális, töľténelmi emlékhelyként fogható fel, éppen ęzért szervesen illeszkedhet ebbe a
logikába' Bizlk abban, hogy a ma még nagyon feltételes módú előteľjesaést sikerül egyéb

fürumokon is jót képviselni, akkoľ legalább részben itt valósulhat meg a múzeumi negyed
elképzelés. Megadja a szőt Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Jakabfy Tamás nagyon nagyvonalú volt, amikoľ azt mondta, hogy a javaslata mellé álltak,
valőjźhan levették napiľendrő| az övét és egy tényleg nagyon hasonlót nýjtottak be.Kérdezi,
hogy mit tudnak ezen tu1., amit most Polgármesteľ Ur elmondott? Különbciző tervek vannak,
nyilván mindarrnyian olvassák a sajtót. ott milyen eséllyel páIyźtzLk Józsefuáros arra, hogy
megszerzi ezt a beruházást, egyrészt? Másrészt pedig, akkor konkrétan milyen lépéseket fog
tenni, hogyha megkapja ezt a fe|hata|mazást? Tud-e esetleg arról valamit, hogy a városligeti
tervekkel szemben, amikkeI nemcsak akomyezetkárosítás abaj' hanem az is, hogy nagyon
megalomán és rendkívül költséges, hogy ezze| szemben egy szerényebb költségvetésű
koncepció kĺjrvonalazódik-e itt a jőzsefvárosi altęrnatív színhelyen, vagy nem tudnak még
eĺľől semmit?

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
A Józsefuarosi onkormányzatnak semmi kĺjze nincs errnek atervezéséhez, kivite|ezéséhez,
semmihez. Ráadásul az a terület, amit javasolnak, az sem az tnkormányzaté je|en

pillanatban, hanem aMagyat a.ĺa-e. Tehát még annyi közfü sincs benne, hogy legalább a

helyszín, vagy a telek kapcsán felléphessenek. Ugyhogy nincs és nem is gondolja, hogy lesz
valahaebbe beleszólásuk. Nyilvan ha véleményiik lesz rőLa, ań" el is fogjak mondani. A másik
dolog, amivel kezdte, ań. nemtĄa szépĺek, amit most mondott, amikor ar-rauta|t - és vęle
szemben Jakabfu Tamás végtelentil korrekt volt ebben azugyben -, hogy lenyulták tó|e ezt az
elképzelést. Azért nem szép, amit Eľőss Gáboľ képviselő csinál ebben a dologban,mertaz
ellenzéki képviselőket egyszer egy ,,tizenkétszeĺnkońí,, egyeńetésľę azéĺt hívta ĺjssze, hogy
elmondja, egyetért Jakabfu Képviselő Uľ előterjesztésével. Nem azért vették le a napiľendľől,
meľt nem értenek vele egyet, mert le akarjfü nyúlni, hanem ismerve a Kormányzat köľüli
iigymenetet, azt javasolta, hogy várjanak ezzeI 2-3 hónapot, és egy kicsit finomított
verziőban, óvatosan pľóbáljanak meg a kcjzelébe férkőzni ennek a dolognak, ismeľi ahźútér
zongéit. Ezért vefték le, ezért vártak vele, és ezért került most így áńirva aZ ő

előterjesztéseként a Testiilethez. Nagyon nem szép dolog' hogy ilyen beszélgetéseket
figyelmen kívĹil hagyva ít an' a képet áIlítja be, mintha meghekkelték volna, vagy lenyúlták
volna a Képviselő Uľ nagyszeľiĺ előteľjesztését minden ok nélkül' önző módon.A jcivőľe

nézve ezt nem csinálná a Képviselő Ur helyében. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő
úrnak.
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Dr. Erőss Gábor
Egész ľöviden, mert nem érdemes ezen rugőzni, hogyha nem volt aktuális, akkoľ lehetett
volna, ahogy koľábban egy éven keresztül várta a sorát képviselőtársa előteľjesztése, ennyi
erővel vaľhatott volna 2-3 h<inapoĹ és akkor, amikor a helyzet megérett ľá, ezek szeľilrt a
he|yzet megérett rá, akkor napirendre vehették volna a javaslatát. Ennyiben nem tudja ezt a
vźiaszt elfogadni, de nem is érdekes, hogy el tudja-e fogadni, eznem egy inteľpelláció, nem is
erről beszélgetnek most. Ha mégegyszer visszatérhetne a másik kéľdésére, hogy mégis tud-e
valamit a tervekĺol, amit velük is szívesen megosńaĺa?

Dr. Kocsis M:áté
Nem. Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyában további kérđés, hozzászőIás nem érkezett.
A napirend vitájátlezár1a, és szavazásra bocsátja ahattlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. javasolja a polgármesternek, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a Kormány
illetékes tagsaival, annak érdekében, hogy a Józsefurírosi pályaudvaĺ terĹiletén
mihamarabbi funkcionális megújulást eređményező, elsősorban kultuľális értékekęt
teremtő bęnlhtzás _ akar a Liget Múzeum Projekt a|tematívája vagy arrnak egy része -
valósulhasson meg

2. felkéri a polgármesteľt, hogy az egyeztetések folyamán a kovętkező onkormányzati
érdekeket vegye figyelembe:

a) a Jőzsefvárosi pályaudvar területének mielőbbi hasznosítása keľiilettink érdeke,
b) Józsefuaľos elkötelezet1 a Galu-, Orczy- és Magdolna negyedek fejlesztésében,

melyhez tökéletesen illeszkedne a tertileten kulturális funkciók megtelepítése,
c) a Jőzsefvźlrosi pályaudvar abe|vtttoshoz legközelebbi jelentős kiterjedésű (26ha)

MAV Zrt. és állami tulajdonú fejleszthető terület,
d) a terĹileten a zöldfelület növelése és minőségi fejlesztése szfüséges.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy
eredményéről.

Felelős: polgáľmester

tájékoztassa a Képviselő-testtiletet a tárgyalások

Hatttrídő:1., 2. pontok esetében: 2015. május 14.

3. pont esetében: 2015.júliusi rendes testiileti ülés

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

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ szoľo gB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
r21t20rs. (v.14.) 1 TARTóZKoDÁSSAL15IGEN O NEM
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek, hogy kezdeményezzen egyezÍeto tárgyalásokat a Kormány
illetékes tagjaival, annak érdekében, hogy a Józsefuárosi pályaudvar területén
mihamarabbi funkcionális megújulást eredményező, elsősorban kulturális értékeket
teremtő beruhazás _ akér a Liget Múzeum Pľojekt a|temativája vagy annak egy része -
valósulhasson meg

2. felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetések folyamán a következő cjnkormányzati
éľdekeket vegye f,rgyelembe:

a) a Jőzsefvźrosi pályaudvar terĹiletének mielőbbi hasznosítása kerületiink érdeke,
b) Józsefuáros elkötelezett a Ganz-, orczy- és Magdolna negyedek fejlesztésében,

melyhez tökéletesen illeszkedne a területen kultuľális funkciók megtelepítése,
c) a lőzsefufuosi pályauđvar a belvaroshoz legkozelebbi jelentős kiterjedésű

(26ha) MAV Zrt. és állami tulajdonú fejleszthető terület,
d) a teľĹileten a z<ildfeltilet nĺjvelése és minőségi fejlesztése sztikséges.

3. felkéri a polgármestert, hogy
eredményéről.

Felelős: polgármester

tájékoztassa a Képviselő-testületet a taľgyalások

Határidő: 1., 2. pontok esetében: 2015. május 14.

3. pont esetében: 2015.júliusi rendes testtileti ülés

6. Hu m á nsz o|gáiltatálssal ka pcsolatos előte rj esztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat megállapodás megktitéséľe sporttevékenységgel kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjeszto: Zentai oszkár - képviselő

Dľ. Kocsĺs NI.álté

Napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dľ. Eľőss Gábor
A futballba nagyon sok pénz áľamlik. Szerencsés-e ez a 3 milliós további ĺisszeg? Világos,
hogy van egy ellenszolgáltatás kérđés, hogy akár piaci alapon' vagy saját szeľvezésben az
onkormányzat nem jön-e ki olcsóbban, hogyha ezeket a funkciókat, tehát az ęđzéseket maga
szervezí, nem pedig egy ilyen barteruzlet keretében vásarolja, ahol az onkormányzat
készpéluzel és tornateľmi kapacitással ťĺzet, amásik fél viszont nem teljesen világos, hogy ezt
hogyan viszonozza. Ugy érzi, hogy sem az llĺdTK, Sem a futball nem szoruI Ŕl a
támogatásukĺa' A célokat, amiket megfogalmaz a javas|at, ań.támogatja, de ezeket a célokat
más eszközzel is el lehet érni.
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Dr. Kocsis N4.áté
Megadj a a szőt Zeĺtai oszkźr képviselő úrnak.

Zentai Oszkár
Ez az előterjesztés szandékosan úgy készült el, hogy nem az MTK Zrt-vel kötik a
megállapodást, amely a profi futballcsapatot műkĺjdteti' hanem az MTK-val' amelyben 28
szakosztá|y műkĺjdik. 1888 óta |étezik ez a szervezet, itt mfüödnek a kerületben, számos
józsefuárosi ott sportol, számos józsefuaĺosi jár az MTK különböző mérkőzéseire,
eseményeiľe. A jövőben a józsefuárosi gyerekek részéte szeľetnének többletspoľtolási
lehetőséget biztosítani és szeretnék, hogy azok a tehetséges gyerekek, akik így most kcjzelebb
kertilnek a sporthoz' azok utánpótlásként, versenyz(ĺként is bekapcsolódhassanak az MTK
munkájába.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Gratulál, hogy hosszú idő után sikertilt megtalálni azt a jőzsefvćtrosi Egyestiletet, ami miíľ
számos éIspoľtolót kinevelt és I. osztályu fociklubja is van. Egyrészt tálnogatja, hogy jobb
legyen az egytittműködés az MTK-vaI, hiszen itt működik a kerületben, másrészt a
Ferencvárosra meddig fordítanak még pénzt most, hogy megtaláltak a józsefuarosi
Egyesiiletet is' aki NB l-es labdarugó csapattal bír?

Dr. Kocsĺs M:áté
Minden olyan sportszervezetettámogattak eđdig és a jövőben is fognak, amelyik garanciát ađ
arua, hogy könnyti bejutást ad a keľĹileti sportolni vágyő gyerekeknek, illetve megađja a,ń. a
sportélméný, ami egy színvonalas, nemcsak futballméľkőzés, hanem a Ferencváros kapcsán
egy kétszeres Euľópa Kupa-győztes kézilabdacsapat is adhat. Az MTK futballjanak nem nagy
rajongója, de elismeri - Alpolgármester Ur az előbb tájékoztatta _, hogy egy kilencszeres
BEK győztes sportklubról van sző, arnelynek nemcsak a fatba||ága figyelemĺeméltó, hanem
kozel 30 szakosztá||ya|' mfüödik és ebből a 30 szakosńáIybő| tobbszáz olyan versenyző
kerĺilt ki egyébként nemĺégiben is, van közľiik ma is aktív sportoló, akik Ewópa- és

világversenyen a magyar válogatott színeiben, olimpian is érmet szereńek, vagy ajövő évi
olimpián éľemesélyesek. A sportélmény-közeliség megteremtése lehet egy onkoľmźnyzat
fe|ađata, és ha ez éppeĺ a két kozeli klubnak, az MTK-nak és a Fľadinak a tźlmogatésával'
valósul meg, akkoľ úgy fog megvalósulni. Az ídei évben nem keriilt sor a Ferencvĺíľos
támogatásźtta. Az iđei évben az MTK-t támogatják , ta|áĺ ez így is marad. A kettő nem zźlrjaki
egymást, csak most ezt a dontést javasolják meghozni. Megállapitja, hogy további kérđés,
hozzásző|tĺs a napirenddel kapcsolatban nem érkęzett. A napirend vitáját |eztlrja, szavazásra
bocsátj a a hatźtr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadj a ahatározat I. sz. mellékletét képező, aMagyar Testgyakorlók Köre Budapesttel
és a Magyar Testgyakorlók Kĺjre HUNGAzuA Football Clubbal k<jtendő együttműködési
megá1lapodást.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. máius 14.
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f . e|fogadja ahatározatŁ, sz. mellékletét képező, aMagyar Testgyakorlók Köľe HL|NGARIA
Football Clubbal kötendő 3 millió forint összegĺĺ támogatásí szeĺzőđést a női labdaľúgó
szako sztáIy támo gatás a, sp orts zakmai fe l adatainak el 1 átás a c é lj áb ó l.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat I. és 2. pontja szerinti szerzóđések aláirására

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrido: 20I 5. május 3 1 .

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szerinti együttmfüĺjdés keretében
felaj ánlott téľítésmęntes j egyek i génybevételének ľendszerét ďo|gozza ki.

Fęlelős: polgármesteľ
IJatttridő: 2015. május 3 1 .

5. a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és
általános tartalékon beltil az általános tartalék - kĺjtelező felađat - eloirányzatáľőI3.000,0
e Ft-ot átcsoportosit a kiadás 11105 cím - ĺjnként vállalt feladat - műkĺjdési célú
támogatásoká||aÍnháZtaľtásonkívtilľeeIóirényzatára.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'5. május 14.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításáná| a határozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: a20I5' évi költsésvetés következő módosítása

Dr. Kocsis Mátó
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 15 igen, 0 nem' 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvĺsEro
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALHc. Z ľĺn,ĺo s ÍrpTT SZóToBB S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
122t20l5. (v.14.) t5IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. elfogadj a ahatźltozat I. sz. mellékletét képező, aMagyar Testgyakorlók Köre Budapesttel
és a Magyar Testgyakorlók Köre HIINGARIA Football Clubbal kotendő együttműködési
megállapodást.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. máius 14.
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2. e|fogadja ahatározat2. sz. mellékletét képezo, aMagyar Testgyakorlók Köre HUNGAzuA
Football Clubbal kötendő 3 millió forint összegrĺ támogatási szerzódést a női labdarugő
szakosztá|ytźlmogatása'sportszakmaif e|ađatainakellátásacéljából.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201,5. május 14.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerinti szęrződések aláírására

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 31.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szeľinti egyiittműkcidés kerętében
felaj ánlott térítésmentes j e gyek i génybevételének rendszerét dolgozza ki.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015. május 31.

5. a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađźts 11107-01 cím múkĺjdési cél és
általános tartalékon beltil az általános taĺta\ék - kötelező feladat - előirźtnyzatźrő| 3.000,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - cjnként vállalt feladat - műkĺjdési célú
támogatásoká||anháztaľtásonkívülree|oirźnyzatára.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: f01 5. május 1 4.

6' felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi kciltségvetésről szóló ľendelet következő
módosításáná| a battrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

FeleIős: polgármester
Hataľidő: a20I5. évi költsésvetés következő módosítása

A 122ĺ201'5.(v.14.) képviselő-testůĺleti határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 3-4. sz.
m elléklete tarta|mazza.

Napiľend 612. pontja
Javaslat a Budapest Józsefváľosĺ onkormányzat2014. évi gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogő éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpolgáľmester

(A jegyzőktinyv a napirend tárgya|ása során e|hangzotta|<atsző szeľint tarta|mazza.)

Dr. Kocsĺs N.Iáté
Napirend vitaját megnyitom. Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon!
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Dr. Erőss Gáboľ
Köszönöm a szőt. Egész röviden, itt tulajdonképpen pozitív tendenciának is nevezhetjtik azt,
amit látunk, hogy csĺjkken a családból kiemelt gyermekeknek a száma. viszont hiányolom a
magyarázatot, aháttér-információkat, hogy milyen társadalmi folyamatokatképeznek le ezek
aZ adatok' ez az egyik. A másik, hogy... bocsánat mondom... igen, a ľendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül, akik 1600-an vannak a kerületben,
237 kap ingyenes nyáľi gyeľmekétkeztetést. Mi a helyzet a maradék közel I400-zaI? Ezen
tudunk-e vá|tońatni, hogy a rászorulók nagyobb ktjľe, sőt lehetőleg mindenki, aki egyébként
igényli, megkapja ezt az ingyenes nyáľi gyermekétkezést legalább a jövőben? A krízislakások
komfortosításaľól lehet-e esetleg valamit tudni? Megkezdődik-e? Szó volt róla maĺ tobbsz<jr.
Végül, szintén a LELEK Programban tészvevó lakások felújításaról mit lehet tudni?
Köszönom.

Dľ. Kocsis Máté
Az első kéľdésre Intézményvezeto Asszoný szeretném megkérni, hogy válaszoljon. Váradi
Gizella. Kcjľiilbelül úgy szólt a lényegét illetően _ pontosítsuk -, hogy milyen táľsadalmi
folyamatoknak kciszĺinhető, hogy kevesebb a családból való kiemelések száma.

Váľadi Gizella
Kĺjszonöm szépen. Dr. Kurucz Tünde adja meg, a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetóje.

Dľ. Kuľucz Tünde
Jó napot kívanok! Dr. Kurucz Tünđe vagyok, a Gyermekjóléti Kozpont vezetóje, mint ahogy
a GizeI|a is mondta. Tapasńa|ataim szeľint ebben a 20L4-es évben csĺjkkent valamelyest a
gyerekek kiemelése a családból, íEy a szakmai tapasztalatok alapjan azt tudom mondani, hogy
ennek oka, hogy oIyan széles ellátóľendszerkezd elérhetové válni a családgondozők, szociális
munkások számára, hogy vannak olyan sikeľtcjrténeteink, hogy ezeknek az eszközöknek,
szoLgáItatźtsoknak a bevonásáva| meg tudjuk akađá|yozni, hogy a gyerek kikeľtiljcin a
családból. Gondolok itt az intęnzív családmegtartó szolgá|tatásra, vagy gondolok itt a
Gyerekek Átmeneti otthonaľa, ahol egyre több eszkĺjzünk és lehetőségünk van a bevonásra,
és a szülők is egyre jobban elfogadják ezeket a szo|gáItatásokat, így sikerül a gyeľekek
kiemelését egyelőre megelőzni, majd segítséget nffitani a családban történő nevelkedéshez.
Köszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis M:áté
A többi kérdésre legyző Asszony vtiaszoI. Köszĺinjiik szépen!

Danada-Rimán Edina
Kĺiszönöm szépen. Én a rendszeres gyennekvédelmi kedvezmérrnyelkapcsolatosan szeretném
azt atźtjékońatást nyújtani, hogy az intézményvezetőkön és az iskolaígazgatőkon keresztiil
folyamatosan tájékozatjuk a sztilőket az e|érhető kedvezményekĺőI. Ennyien igényelték az
ingyenes étkeztetést. Köszöncim !

Dr. Kocsis Máté
Jakabt Képviselő Úr, parancsoljon!
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Jakabfy Tamás
Köszönĺjm szépen. Az első pont' amire szerettem volna felhívni a figyelmet - most egy kicsit
elbizonýalanodtam' mert Eross Képviselő Úr is enől beszélt és más számot mondott -, én azt
olvastam ki, hogy 9500-an vannak a 18 év a|atti gyermekek és ebből 3500jogosult ľendszeres
gyermekvéclelmi ketlvezményre. A Képviselő Ur ezeľvalanrenryit lrrondott. Máľ én sem
tudom, hogy ezt az adatot hanyadik oldalról vettem, de mindenesetľe bármennyi, ebből
|átszik,hogy ez a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény az köľülbelĺil 40.000 Ft egy főre
jutó jcĺvedelemtől jár. Ebből szerintem elég jó képet kaphatunk, hogy mégis mekkoľa a
szegénység ebben a kerületben. A második megjegyzésem, szintén szó esett rő|a, a nyári
szociális gyermekétkeńetés.237 gyermek vette igénybe. Jogosult lenne cirka 3000 fő' 3000
gyermek. Több éve mondjuk már ezt, nem tudom, hogy lehetne rábirni a családokat, hogy
vegyék máľ igénybe, ami nekik jár. SzereÍném kérni, hogy most már lassan nyarelő van,
próbáljunk egy kampáný indítani, hogy tobben vegyék igénybe ezt az egyébként ingyenes és

sok gyermeknek járő el|átást.Idézek a jelentésből: ,, A lakhatási problémak miatt egyre több
család igényelt segítséget családok átmeneti otthonában, anyaotthonban, valamint gyermekek
átmeneti otthonában való elhelyezéssel kapcso1atban.,, Eń a mondatot összevetettem a
számokkal, hogy ezt memyien kapták meg, és azt vettem észte, hogy az igénybevételi
számokon nem látszik az a növekedés, amit itt az igénylések növekedésében a szöveges
részben megállapítottak. Aztán tovább olvastam és találtam ezekęt a mondatokat: ,,Jellemző
ezerl intézmények túltelítettsége, így á|talában nem tudnak azonnali féľőhelyet biztosítani.
Sokszor több hónap sziikséges, mirę az elhelyezésre sor keľülhet. Evek óta komoly problémát
okoz a rászoruLt, átmenetileg vagy tartósan lakhatás nélkül maradt családok, különösen a
gyermeküket egyedül nevelő édesapák átmeneti otthoni elhelyezése, melyre megoldásként az
onkoľmányzat 2012, évben ellátási szerződést kötött az SoS Kľízis Alapítvánnya|. Az
alapífuźny négy fo számára biztosít - szfüség esetén - férőhelyet intézményében.,, Ez
pontosan az a probIémakör, amit én jő pźr éve ismételgetek és eddig on<'knél nem találtam
befogadó készséget rá, hogy igény és sziikség van családok átmeneti otthonara, egy saját
iĺtézményte, itt Józsefuaľosban, és sokkalt<jbb, mint 4 férőhelyen. Köszön<jm szépen.

Dľ. Kocsĺs Máté
IntézményvezetőAsszonykívánreagá|ni?Paľancsoljanak!

Váľadi Gizella
Nem tudom pontosan, hogy hogy hangzoti a kérdés. Többre lenne sziikség? Így hangzotl,
Képviselő Ur?

Dr. Kocsis M:ńté
Jakabff Képviselő Űr an" mondta, hogy évek óta hangsúIyozza, hogy 4 feľőhelynél több,

lehetőleg önátló családok átmeneti otthonara lenne szfüség a kertiletben. Aú, á||itja, hogy
őszeľinte ez a je\enIegi dokumentum eń, alátámasztja.

Váradi Gizella
A féľőhelyet valóban maximálisan kihasználjuk, emellett még van 4 db kľízislakásunk is, amit
szintén kihasználunk, és van gyeľekek átmeneti otthona, ahol szintén el tudunk he|yezn
gyermekeket, valamint nagyon jó kapcsolatban állunk a Fővĺírosban mfüodő anyaotthonokkal
és családok átmeneti otthonával. Ez a lehetőségtink adott most, én azt gondolom, hogy
mindenfęle maximális lehetőséset ki lehet hasznáIni.
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Ennek örültink, ezzęI é|uľ,lk' nem mondom azt,hogy maximálisan elég, jó lenne, hogyha még
valamivel bővĺilne a férőhelv. de ez a lehetőséstink adott most.

Dľ. Kocsis Máté
Szakmailag indokolt ferőhelyet bővíteni?

Váľadi Gizella
Igen, indokolt.

Dr. Kocsis M:áLté
Miért nem bővítünk akkoľ? Bővítsünk! Dĺjntsünk úgy, hogy bővíttink! A szakmai javaslatokat
az intézményektől szeľetnénk hallani, meg várni, lehetőleg a költségvetés tervezésekor, de
most is belefér még, meľt ugye Van szabad mozgásterĹink a költségvetésben. A ,,tilzoÍtan
konzervatív liberális'' kĺiltségvetésben' van lehetőségtink arľa, hogy ezt megoldjuk. Az
szakmailag indokolt, amit a Képviselő Ur kérdez, hogy egy önálló családok átmeneti otthonát
nagyobb ferőhely sztlmma| létrehozzunk?

Váľadi Gizella
Ez is indokolt akaľ, igen.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Kezdjfü eI ezen a kĺjzös gondolkodást, meg a megteľvezését ennek a folyamatnak!

Yáradi Gizella
Kö szono m. A kľízi s lakás okľa v á|aszo|hatnék mé g a ko mfoľto sítás okkal kap c s o latb an?

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megköszönnénk.

Yáľadi Gizella
4 laízislakásunk van, amiből egy komfortos és folyamatban van a másik haromnak a
komfortosítása is. Szeľetnénk ebben az évben elkezdeni. A LÉLEK-lakás kapcsán pont az
előbb döntĺitt ert ő| a Képviselő -testület a rÉrBr- lakás felúj ít ásár ő|. Kö szĺĺnĺjm.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselő úr, parancsoljon!

Komássy Ákos
R<jvid leszek, mert az előttem szólók elmondták azokat az észtevételeket, amiket fontosnak
taľtottam megtenni. Tényleg |átszik ezekbóI a számokból, abból, hogy 1500 érintett család
van, hogy igenis van még tömeges szegénység sajnos Józsefuarosban, amivel feladatunk
foglalkozni. Van egy praktikus javaslatom összhangban azzal, amit most az előbb
Polgármester Ur <jsszerakott, akkor legyen egy 3. hattrozati javaslat: \eťu. fel a
polgármesteľt, hogy rendelje meg' vagy dolgoztasson ki egy javaslatot a CSAo, családok
átmeneti otthona jőzsefuarosi megvalósításáĺa.
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Egyébként ugyanígy évek óta, még Révész Márta kezdte e| az e|oző ciklusban, évek óta
mondjuk mi, szocialista képviselők, amit Jakabff képviselőtársam mondott, hogy igen' persze
nem jó, hogy ilyen nehéz ahelyzet a keriileti társadalom egyes szegmenseinek, de szüksége
van Józsefuaľosnak egy önálló családok átmeneti otthonára, ĺézzlJk meg, hogy hogyan lehet
ezt megv aIó sítani ! Legyen egy 3 . hatéľozati javaslat. Ktjszĺlnöm.

Dr. Kocsis ľĺ.álté
Legyen! Dolgozzoĺ az apolgármester már valamit, dolgoztasson! Hogy szól akkor? Felkéri a
Képviselő-testtilet a polgáľmesteľt.. . ahatźtridőn gondolkodom, hogy melyik testtĺleti ülésre.

Komássy Ákos
A szeptembeľi ülésre készíttessen. ....

Dr. Kocsĺs Máté
Jó, szeptemberre. Készítsen!

Komássy Ákos
... a családok átmeneti otthona Józsefuárosban történő megvalósítźsára.

Dľ. Kocsis lN{áLté

CSÁo! }y'rajđ ezt pontosítsuk még, a szćndék értelemszenĺsítése után pontosítsuk eń. a
szöveget, de értjüŁ akkor az elóteýesztést ekképpen teľjesztjiik a Képviselő-testĹilet elé.
Jakab$ Képviselő Ur!

Jakabfy Tamás
Csak annyit szeretnék mondani, hogy köszĺlnöm szépen, akkor ezután máľ nem kell néhány
havonta ezt ismételgetnem.

Dľ. Kocsis Máté
Remek pillanatok! Ha nincs több kérdésiJk,hozzászólásuk, a napiľendről kell szavaznunk.Ez
2 pontból áll és egyszerű többséget igényel' Kérem, szavazzarlak. 3 pontból áll.

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy

1. elfogadja Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat 2014. évi gyermekjótéti és
gyermekvédelmi fe|adatai ellátásaról sző|ő źúfogő értékelést, mely az előterjesztés
mellékletét képezi.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2015. május 14.

2. felkéri a polgármestert, hogy az átfogó éľtékelést küldje meg a Budapest Főváľos
Kormányhivatal S zo ciális és Gyámhivat a|a t észér e,

Felelős: polgáľmester
Hatźtridó : 20| 5. máius 29.
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3. fetkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a Családok Átmeneti otthona
Józsefváro sban torténő mesvaló sít ására.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5. szeptemberi képviselő-testiileti ülés

Dr. Kocsis Máté
16 igen, 0 nem, O tartőzkodással a TestĹilet elfogadta. Éńelemszerűen 3 pontból, hiszęn az
előteľjesztő befogadta a jegyzokonyv szeľint a módosító javaslatot'

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
Í2312015. (V.14.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja Budapest Józsefuaľosi onkormányzat 2014, évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásaľól szóló átfogó értékelést, mely az előteľjesztés
mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az átfogő értékelést küldje meg a Buđapest Fővríĺos
Kormanyhivatal S zociáli s és Gyámhiv atala r észér e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 29.

3. felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a Családok Átmeneti otthona
Józsefvaľosban töľténő mesvalós itásáĺa.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő : 20l 5. szeptemberi képviselő-testiileti tilés

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásához
kapcsolód ő pá.Jy ázat benyújtására
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Nĺáté
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja aszőtJakabff Tamás képviselő úrnak.



JakabĘ Tamás
A napirendek átrendezésével egymás után keľtilt az e\ozóvel, ami régi témája. mint ahogy ez
is. Jőzsefvźros kozétkeńetését saját főzőkonyha építésével és üzemeltetésével tudnák
olcsóbban megoldani a kozbeszerzések kiírása helyett. Bejött a képbe egy pá|yázat, amire
most beadják, ha a javas|atát komolyan vette volna a Testület, akkor mźlr kész terveik
lehetnének aziý fózőkonyha megépítésére, amely ebben apá|yázatban éppen a b) alcél és erre
tudnának beadni akár egy nagyobb ĺĺsszegri páIyázatot' Nem tudja, hogy megoldható-e ennyi
idő alatt, amely apáIyazatban rendelkezésre áLI' Ań. elhiszi, hogyha most kezdenék el, akkoľ
az elég komoly kihívást jelentene.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
Az e|őzó, vagy kettőve| eze|otti testületi đöntésnél is volt óvodát érintő dĺjntés. Ezkét óvodát
is éľint. Minden olyan áIlami, vagy uniós pá|yázaton, ami ezeket az intézményeket,
gyermekeik nevelését szolgźlő intézmények fejlődését segíti, az onkormźnyzat tekintettel
arra'hogy tulzott taľtalékkal rendelkezik, igy az önerőt tudjabinosítani. Ezért ővoďaépítésre,
illetve a két óvoda tekintetében a konyhai részek felťljításaľa páIyázhataz onkoľmányzat.
Minden olyan páIyazatot megľagadnak, és tudjak is biztosítani azokat a feltételeket, amelyek
apá|yźnat tekintetében előírásra kerültek. Folyamatosan gondoskodnak arról, hogy ezeket az
iĺtézméĺy eket me gúj ít sák.

Dľ. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźszőLźts a napirenddel kapcsolatban nem érkezett. A
nap irend v itźlj źt |ezfuj a, szav azésr a b o c sátj a a hatźr ozati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1. a nemzetgazđasági miniszter á|ta| - a belügyminiszterľel és az emberi erőfoľrások
miniszterével egyetértésben meghiľdetett gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések tźlmogatásźlta kiírt pá|yázaton indul a Gyerek-Virág Napközi otthonos
ovoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b) melegítő-tálaló konyhájának felújítása
céljából M e) pá|yazati aIcéI - vonatkozásában bruttó 3.000.000 Ft beruhĺĺzási
összköltséggel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 14.

2. a) a gyermekétkeztetés feltételeit javítő fejlesztések tźlmogatására kiírt pá|yázat
benyújtásához összesen bruttó 750.000 Ft saját forrást biztosít.

b) az a) pontban foglattak miatt az onkormányzatkiađás 11107-02 cím mfüĺjdési cél
és általanos taľtalékon belül az á|talános tartalék e|őtényzatfuőI 750.000 Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vá|Ialt feladat _ felújítási e|őirányzatźra.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a kĺiltségvetésről szőIő rendelet k<jvetkező

módosításánttI az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: a) _b) pont esetén 2015. május ĺ4.; c) pont esetén: a költségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása

eľedményes pá|ytuat esetén vá|Ialja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházźs megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
haszntija.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. május 14.

ahatźtrozat 1. pontja alapjźn fe|hatalmazza,a polgármestert a ptiyázathoz sziikséges
dokumentumok a|áírására és a Magyaľ Allamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága felé történő benyúj tásaĺa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

felkéri a polgármestert, hogy sikeľes pćiyźtzat, ďe az igényeltnél kevesebb pá|yázati
pénzeszkoz elnyerése esetén a további költségekľőI ttĄékońassa a Képvisęlő-testiiletet
és tegyen j avaslatot a koltségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Határ ĺdó : a pálry źzat elbíráIását követően

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

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z AT:glIZ AT ALH)Z Hĺnĺo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
124t20rs. (v.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a nemzetgazđasági miniszteľ á|ta| - a belügyminiszterľel és az emberi eľőforľások
miniszterével egyetéľtésben meghirdetett gyermekétkęztętés feltételeit javítő
fejlesztések tźmogatásttta kiírt pá|yázaton indul a Gyerek-Virág Napközi otthonos
ovoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b) me|egító-tálaló konyhájanak felújítása
céljából az e) páIyźzati alcél - vonatkozásában bruttó 3.000.000 Ft beľuházási
ĺisszkciltséggel.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 20|5. május 14.

2. a) a gyermekétkeztetés feltételeit javítő fejlesztések ttlĺnogatására kiírt páIyázat
benyrijtásahoz ĺisszesen bruttó 750'000 Ft saját forľást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiađźĺs II107-02 cím mfüödési cél
és általános tartalékon beltil az źt|talános tartalék e|őirtnyzatáľő| 750.000 Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat - felújítási e|őírányzatára.

3.

4.

5.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL



c) felkéri a po|gármestert, hogy a költségvetésről szőIő rendelet kovetkező
módosításánáI az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) -b) pont esetén 20L5. május I4.; c) pont esetén: a költségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása

3, eredményes ptůyźaat esetén váI|alja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuházźst a
beruhtzás megvalósításátőI számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
haszná|ja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

4. a határozat 1. pontja alapjźn felhatalmazza,a polgármestert a páIyźnathoz szükséges
dokumentumok a|áirásara és a Magyat Allamkincstar Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága felé történő benffi tásara.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: f0I5' május 14.

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy sikeres pá|yázat, đe az igényeltnél kevesebb páIyázati
pénzeszkoz elnyerése esetén a további költségekľől tájékoztassa a Képviselő-testületet
és tegyen javaslatot a kĺĺltségvetési fedezetére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : a p á|y tnat elbír á|ását követo en

Napiľend 6ĺ4. pontja
Javaslat iinkormányzati intézmények áta|akÍtásátval kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4;áté _ polgármester

Sántha Péterné _ alpolgármester

(A jegyzőkiinyv a napiľend tárgĺa|ása során elhangzottakatsző szerĺnt tarta|mazza.)

Dr. Kocsis lfiĺáté
Írásbeli előteľjesztés. Ttjbben je|eńék hozzźtszőIttsi szandékukat' elsőként előterjesztőként
Alpol gármester Asszonynak adom me g a szőt. P ar arlcsolj on !

Sántha Péteľné
Ktjszĺjnöm szépen a szőt, Polgáľmesteľ Úľ. Egy tcibb fejezetből álló komoly döntés előtt
állunk. Meglehetősen ľégen kezdődött, egy éve, hogy tájékoztatást adtunk arról, hogy
Jőzsefváros onkormányzatźnak aZ az elképzelése, hogy a bölcsődék utĺĺn, és a szociális
intézmények után az óvodák is egyesített óvodaként műkĺidjenek Józsefuárosban. A
jogszabá|yokat betaľtva mindent fórumot értesítetttink, beszéIgetéseket kezdeményeďink,
véleményeket kéľtĺink' az utóbbi időben meglehetősen sok email-t, illetve olyan
foga|mazvaný kaptunk, amelyek kĺiztil kettőľől úgy gondoltam, hogy a Képviselő-testület
minden tagsát illik tájékońatní.
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Ezek kozu| az egylk egy május 6-án az onkormányzatnak leadott a|áírőiv gyújtemény egy
petícióval kiegészítve, és nemcsak ezen az oldalon foga|mazÍak meg kéréseket, hanem
érkezett eL.lhez még egy úgynevezett szülői vélemény a Jőzsefvtxosi Polgármesteľi Hivatal
intézmény-átalakítással kapcsolatos véleménykérésére. Amiket itt fölsoroltak, azok szinte
teljes egészében már eze|ott a petíció leadás előtt teljesültek az előterjesztésben. Tehát a
szakmai kéréseket ugy érzem' hogy maľadéktalanul teljesítettük, és eszerint fogalmazódott
meg aZ előterjesztés, teľmészetesen van itt olyan pont is, amelyet így mostanság nem igen
tudunk teljesíteni, ez a 6-os szźlmu, nem olvasom fel az egészet' mert akkoľ napestig itt
maľadhatnánk. A 6-os sztlmí azt mondja: ,,Az óvodák maximális gyerekIétszáma az
MsZ24203-12007 oktatási intézmények tervezési előírásai óvodákĺa vonatkozó szabvźnya
a|apján legyen meghatátozva.Ez a|apjźn az ővođák telekméľete akkora legyen, hogy egy-egy
gyerekľe 36 m}jusson. A játszőterület akkora legyen, hogy egy-egy gyerekre I0 m2jusson,
és a csopoľtszobákban egy gyerekľe 2,5 m}jusson.'' Nos, én úgy gondolom, hogy nem2007-
ben és azőta építettük a jőzsefvárosi óvodákat, mert akkor bizonyára betartottuk volna ezeket
a szabványokat. Nemcsak Józsefuarosban, hanem Budapest minden kerĹiletében, sőt
országszerte koľábban is épültek óvodák, ań.híszem' hogy nagyon sok gyereknek nem jutna
férőhely Józsefuáros óvodáiban, hogyha minden kľitériumnak megfelelne. Talán ez az egy'
ami felől nem tudom biztosítani a sztilőket, hogy ezt betartjuk. Egy következo o|đalon azt is
elmondják, hogyha mégis aZ a szerencsétlen helyzet állna elő, hogy az eredeti javaslat óvodák
egyesítése, és a helyi vezetők lefokozása - nem érzem lefokozásnak _ valósulna meg, akkor a
sztilői szeĺvezetek monitorozni fogiák a fenti szándékok megvalósulását. Ktilĺjnös
figyelemmel kíséľjük a következőket: ,,amennyiben szülői panasz nem keľülrövid időn belül,
egy héten belül elbírálásra'', itt és most mondom, hogy ennek semmi akadáIya,
monitorozhatják. Második, ,,ha az egyesített intézmény. a|ka|mazotti létszáma csökkenne a
jelenlegi intézményi szerkezetben lévőhöz képest',. Ute|ágazáshoz értem, ugy tűnik. A
sztnďéknyl|atkozat elfogadásakor biztosítottunk mindenkit anól, hogy létszámleépítés nem
lesz. En ugy érzem, hogy ez ĺigyben is tájékozódni kellett volna. Harmadik: ,,Ha a speciális
pedagógiai programok egységesülnének''. Azt is elmondtam, jómagam többször, mások is
elmondták, minden óvoda meg|Ąa a sajátos arculatá! sajátos pedagógiai pľogramját, és a
mostani előterjesńés tartalmazza, hogy a pedagógiai pľogramot az a|kalmazotti közösségek,
és a tagintézményvezető do|gozza Iĺ, és egyĹittesen fogjak elfogadni a csúcsvezetővel.
Negyedik, amit monitorozni fognak, ,,a hatźiyos szabványok nem teljestilnek'', előre
bocsátottam, ezt nem tudjuk gaľantálni, a másik hźrmat igen. Köszönĺjm szépen, előzetesen
ennyit szerettem volna.

(1I óra 42 perckor Simon Gyöľgy távozott az ülésteremből, ígl a Képviselő-testület létszáma
l5 főre csokkent.)

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Két kiegészítést tęnnék hozzá, nyilvan ezek<ĺe a szabványokľa t<jľekszünk, hogy teljesüljön, de

szeľintem az mé|tźn5,talan, hogy ami eddig nem volt pľobléma, ami eddig egyébként a
műkĺidést nem veszéIyezÍetó megoldatlan probléma vo|t, az most hiľtelen felértékęlődik, és

mostantól, ami eddig nem keľült monitoringozásra, az ez:utén monitoľingozásra kerül. Eń. is
persze meg tudjuk oldani és állunk elébe, csak a méltányosság szempontjábőI azért mondom,
hogy eddig elnéĺünk dolgokat, most meg ezek:utttn hirtelen nem néztink el. Abban az évben
rźndásul, amikor 300 millió forintot haladja meg az óvodákľa fordított fejlesztési összegeknek
a nagyságľendje.
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Hozzáteszem, egy onkormányzatnak szerintem minden esetben törekedni kell, hogy betartsa
ezeket. Abban van igaza Alpolgármesteľ Asszonynak, hogy ezt tita|tlban azért, ha minden
teljestilne, akkor jelentősen megnehezedne mindenkinek az é|ete, de szerintem az nem
kijelenthető, hogy nem tudjuk megoldani. Ennél sokkal nehezebb dolgokat is megoldottunk
már ebben az onkormányzatban. A másik egy technikai pontosításom lenne, a határozati
javaslat, (még előteľjesztői kiegészítésnél vagyunk) ahatározati javaslat 4. h) része egy elírást
taĺtalmaz, a Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodájanak címe helyesen: az a |089
Bp., Vajda Péter u. 37. Az előterjesaés 1'7. szźlmú mellékletében a pá|yázat benyrijtásanak
határidejében elírás töľtént' ez helyesen: a megjelenéstől számított 30 nap, legkésőbb 20|5.
június 19. Illetve annyit engedjenek még meg, az e|őbb elhangzottakhoz, hogy a pedagógiai
pľogramokat kiemelte az A|po|gttrmester Asszony, én ezentúl még egy dolgot kiemelnék,
foleg ami a gazdá|kodásra és a létszámĺa vonatkozott, ami miatt ľeggel is jeleztem' nem
szükséges pénzügyi hatástanulmźlny, tehźlt jelen pillanatban az ővođák nem kisebb, hanem
többletforrásokhoz jutnak, akaľ fejlesztésen, és nem kizárt a múk<jdésen keresztül. Ez
logikailag iskizźrja a csökkentést, ami pedig töľvényileg köti meg a kezünket, éstalánez
valamelyest megnyugtatóbb mindenkinek, a kötelező ővođáztatás küszöbén nem biztos, hogy,
úgy is kérdezhetném, hogy nem gondoljfü komolyan ugYe, hogy az óvodák szĺĺkítésén
gondolkodunk, mikor eleget kell majd tenntink aztĄ torvényi elvaľásoknak. Ezértbóvil most
például a Százađos úti óvoda is. Itt jegyzem meg, hogy minden gyerek ugyana|.lhoz az
óvodapedagógushoz, ugyanabban az ővođába, ugyanabba a nevű óvodába, ugyanabba a
csoportba' ugyanabba a|étszámba, ugyan a mellé a program mellé fog járni a jövőben. Lehet
ezt másképp is magyarázni, đe az e|oteĄesztés mégiscsak erľől szól, ezért elóterjesztőként
még ennyit szerettem volna hozzáteĺlni. Mielőtt a vitát megnyitjuk, elsőként megadnám a
vendégeinknek a szót. Ketten je|eńékhozzźszőIási szándékukat, azt on<'k dĺjntsék el, hogy
melyikőjük kezdi. Kérem' hogy a mikĺofont biztosítsuk számukľa! Ameddig ez megtörténik,
adđig a Képviselő-testületet kérem, hogy ügyľendi javaslatként szavazzäk meg, hogy
hozzásző|hassanak a testiileti ülésen. Ügyľendi javaslat, hogy adjunk hozzászo|ási jogot a két
venđé giiknek. Kéľem, szav azzanak!

Megállapítom, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testiĺlet ehhezhozzájźnu|t.

\ZAYAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ s zórog B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
Í2512015. (V.14.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a ',Javaslat iinkormányzati intézmények
átallakitásáxal kapcsolatos diintések meghozatalára,, című napiľend taľgyalása soľán
hozzásző|ási jogot ad Szolnoki Pálma és Manya István sziilők részére.

Dr. Kocsis l|/IáLté

Megadom aszőt onĺiknek' amelyikőjtik kezdi.

15IGEN
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Szolnoki Pálma
Jó napot kívánok! Tisztelt Polgármester Úľ, Polgármesterek és felelős képviselőink! Szolnoki
Pálma vagyok, igeĺ, az én a|áírásomatIáthatjźtk az 1000 a|áirás benyújtásakor, én nffitottam
be. Egyike vagyok annak az 1400 gyerek sztilőjének, akiket most éľint eZ aZ óvodai
vtitońatás, illetve egyike vagyok annak a 700 sztilőnek, aki ezt az a|áirőívet a|áírta és ezzel
kifejezte aggodalmát a mostani tervezettel kapcsolatban. Aú. gondolom, hogy onök már
biztosan, mivel felelős képviselőink és döntéshozóink, biztosan megismerkedtek a
véleményünkkel, hiszen ľendkĺvüli sok formában, ľendkívül sok fóľunlon ilruĺ,aĹĹuk bc
onöknek. Kezdve a honlapunkkal, a facebook oldalunkkal, a videónkkal, hosszú
összefoglalóval, rövidített összefoglalóval, e-mailekke|, az alźlirásokkal, ezenkívĹil, hétfon
személyesen adtuk át Alpolgáľmester Asszonynak, illetve a Polgármester Urhoz is volt
szerencsénk. Tehát onok mar biĺosan ismeľik a véleményünket, ezért nem szeretĺém eń,
most részletesen kifejteni. Egy dologra szeretnék most koncentrálni, amikor eljöttünk ide
április |3-án arÍa a szülői fórumĺa, arĺit az Alpolgármesteľ Asszony taľtott, akkor számomra
egy dolog volt rendkívĺ.ili módon meglepő, méghozzápozitívannem tudom, hogy |átták onok
a videót-, de abból a videóból nagyon-nagyon szépen látsz1k, hogy nagyon sokféle sziilő,
nagyon sok külĺjnbozo ővodából szólalt fel és mindenki azt emelte ki, hogy szereti az
óvodáját. Ténylegesen nagyon nagy az elismeľtsége a VIII. keľiĺleti óvodáknak. Ez
ténylegesen így van,' nekem vannak ismerőseim más keriiletekből is, nagyon sok panaszt
hallok máshonnan. En nem szoktam panaszkodni a mi óvodánkľa és most meglepődve
tapaszta|tam, hogy a többi szülő, a többi óvodából nagyon elismeri ezeket az intézményeket.
Ugyhogy szeľetném felhívni a figyelmet, hogy ezek az íntézmények igazi kincs ténylegesen
Józsefuaľosnak. A szĹilők szeľetik azővodáĺkat jelenleg. Ezen kívül, amit mégÍapaszta|taĺrlaz
elmúlt években játszőterezések és beszélgetések során a szülőkkel, hogy igenis méltányoljuk
aú.asok új fejlesztést, ami tĺjrtént a kerĹiletben. Méltányoljuk azt, hogy végre élheto terek
lettek a játszőterck, végľe nem kell felni attól, hogy kutyaszarba lépniink mindenhol, nem kell
gazspraý-ve| jfuatní a gyeľekeinket az iskolába, mert ez ľégen így volt ténylegesen. Én itt
nőttem fęl a kerületben, én génspray-veljárt kisgyerekként iskolába, és onnan haza. Szőval
ténylegesen méltányoljuk, ami itt toľtént az e|muIt években, és pont azért gonđoltuk aa, hogy
szeľetnénk szólni, hogy a mostani tervezettel úgy lá$uk, hogy pont ezeknek a jő
folyamatoknak vetünk véget és pont egy rossziráĺyba indul el egy olyan intézménytendszere
az onkormtnyzatnak, amely most jelenleg magas elismeľtséggel ľenđelkezik a szülők és a
szavazópolgároknak a körében. An. ke|I, hogy mondjam, hogy mikozben aláírásokat
gffitcitttĺnk, beszélgettiink szülőkkel, az |źúszott, hogy mindenki, nagyon magas volt a

megértése a pľoblémának. Tehát értik a szülők azt, nincsenekfé|revezetve, értik azt,hogy mit
jelent azt,hogyha egy központbaĺ|esz az összes munkáltatói jog, központilag lesz eldcjntve a
napirend, ezeket mind értjük, hogy kommunikációs szempontból fontos úgy tenni, mintha
nem, de megértjük, hogy mégis jelent valamit. Ez egy nagyon mé|y intézményi vá|tozás, és

aÁ. gondo|ni, hogy ilyen mély íntézményi stľuktuľális változásoknak nem lesz hatása' nem
fogjak megérezni az emberck, akiket érínt, az naivitás. Nincs olyan jedi-trtikk' amivel
ezeknek a vtůtońatásokat ezeknek az eredményeit vagy a ľossz hatástĺ el lehetne tĹintetni.

Ezért gonđoljuk azt,hogy ezt kell onĺjknek mondanunk, hogy komoly aggáIyaink vannak, a
jelenlegi tervezetben pedig nincsenek garanciák arca, hogy .ezęk az ígéretek, és egyébként
nagyon köszönjiik az ígéreteket, mind a Polgármester Urtól, minđ az Alpolgiírmester
Asszonýól, az ígéretek, hogy minden úgy marad' mint eddig, ęzek be tudnak taľtódni.
Nincsenek effe garanciák, és ezekokozzákaz aggodalmuĺlkat.Ezért mondtuk azt,hogy ezért

szęretnénk segíteni az onkormtrlyzatot, hogyha a jovőben mégsem úgy alakulna, esetleg ne

adjisten megtöľténik az összevonás, és mégis az ígéretek nem teljesülnek, akkor szólni
fogunk. Szeretnénk szólni.
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Nem nagyon kívánok en.őI a szabźiyzatokĺól beszélni' csak egy kitétel, azt azért emelttik bele
ebbe a 4 pontba, mert azt tapasztaltuk, hogy már az előteľjesĺés is tartalmaz csoportlétszám-
ncjvekedést , Azt megéľtjtik, tehát az eddigiekkel együtt tudunk é|ní, az eddigiek alapján sem

szabvtny szerint műk<jdünk' de megéľtjiik. De csopoľtlétszám nĺjvekeđés az viszont már
gond, ez azért került bele. Összességében tehát azt szeretném kérni onöktől, hogy mi
megéľjük ań.,hogy van egy osszevonási szźnđék, és azt gondoljuk, hogy akár aztmeg is lehet
oldani az összevonást jól. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi tervezethez képest lehet kidolgozni
közösen egy olyan tervezetet, aminek az eređménye szintén egy összevonás, de nincs benne

ennyi probléma, ennyi lehetőség a rosszirányba menetelľe. Tehát azt szercÍnénk kérni
onöktől' hogy így a jelenleg formájában ne fogadják el, hanem üljünk |e, đo|gozzunk ki
egytitt egy jobb minőségtĺ <jsszevonást több garunciával, hogy ez a je|enlegi elismert
intézménytendszer megmaľadjon. Számos szülő kérđezi meg tőlem a játszőtéren, hogy
szeľintiink lesz-e hatása ennek, hogy kifejezték ők is aláírással, nevĺikkel, címükkel, személyi
adatukkal, hogy ettől itt most tartanak. Es én most azt mondom, hogy nagyon-nagyon
remélem, hogy megértik az önkoľmányzati képviselőink, hogy mi nem támadni akarunk, mi
szeretnénk segíteni, és kompromisszumot szeľetnénk. Ertjük a szźndékot, dolgozzuk ki
jobban! Köszönöm szépen!

(I } óra 53 peľckor Simon Györgł visszatért az ülésterembe, ígl a Képviselő-testület létszáma
l ő főre nőtt.)

Dr. Kocsis Nĺ'álté
Annyiban hadd reagáljak, hogy azt tudjuk, hogy az óvodáink jők, ez hosszú éve ftnnálló
á|Iapot, đe az óvođa az nem a fü|đrajzi fekvésétől jó, meg nem a fal'aitőI, meg nem a
nyilászźttőjától, hanem a benne dolgozóktól. Ami miatt jól működnek a mi óvodáink, vagy
uĹĺt.''ĺutt;ól mfütidnek, ők ott ülnek a második soľban egymás mellett. okazok, akik miatt a
más keriiletek elismerését is meg tudjuk nyeľni és a j<ivőben is ok fognak ott ülni. A jĺĺvőben
is ők fognak ott tilni. De a jĺlvőben is ők fognak ott ülni. ok lesznek az ővođźi<. Tehát hogyha
az on szimbólumľendszerét használjuk, ők lesznek az óvodák. A d<intéseket is ők maguk
hozzźlk meg, egyébként hát az gondolom' nem kell mondaní, a szándékunk nem aľra irányul,
hogy rosszabb legyen a dolog. Aľľól nem beszélve, hogy mindahĺĺnyan itt iilünk, szülők
vagyunk, ráadásul mi hárman kisgyerekes szülők vagyunk, tehźú abszolrit nem az a céhlnk az
üggyel, hogy ez rosszabb legyen, hanem hogy jobb legyen. ÉnazéĺI. nem aggódomazugy
miatt, amít az előbb elmondtam. Tehát én sose engednék át az onkormtnyzat rendszerén egy
olyan döntést, amiben azt érezném, amit most on étez. De amíg ugyanazok az embeľek, akik
a második soľban ott ülnek, ők viszik tovább a mi óvodáinkat, az,hogy egy másik szervezési
modellben, ők maguk egyébként hosszú évek óta, nem látszik rajtuk, de hosszú évek óta
dolgoznak egytitt, teljes szĺivetségben és egyetértésben, hogy ezt most egy másik irrányítási

típusban vatósítják meg, én ebben nem érzek semmilyen kockázatot. Affól nem beszélve,
hogy éppen a kĺjtelezó ővodánatás miatt - amellętt viszont tudok érvelni - nektink
szükségünk van egy központi írźnyitásta. A|étszámbővítés és a férőhelybővítés, pontosabban
a férőhelybővítés kialakításánál szfüség lesz egy olyan vezető testületre, akik meg tuď1ź/r- azt
mondani, hogy a keľiilet mely pontjiín, mekkoľa igény jelentkezik. Hova érdemes ezeket a
fejlesztési foľrásokat helyezni satĺlbbi, satöbbi. Tehát, ennek egy egyszeru irányítási, azért

mondtam el sokszor ebben a vítában is a sajtó szźmára is, hogy főleg egy gyeľmek' még a
szülők sem, de főleg egy gyerek ebből az égvi|ágon semmit nem fog érezĺí. Ez nektink
fontos, a döntés előkészítés szempontjából' hogy hogyan tudjuk integrálni a 13 óvodánknak
azigéĺyeit.



Higgyék el, hogy ebben nincs olyan szándék, hogy ez rosszabban mfüödjon, sose arľa
szeľződttink ide, hogy itt valami rosszul működjön. Nem akaľom én sem bő lére ereszteni,
szeľintem a másik vendégünknek is adjuk meg a szót. Nyilván a képviselőknek lesz még sok
ho zzáťuznivalój uk. P aranc s o lj on !

Mánya István
Tiszteletem, kezeit csókolom' szép jó napot mindenkinek! Mánya István vagyok, egy a sok
szĺilő kozül. Tisztelettel veszek részt ezen a testĹileti ülésen és köszonöm, hogy itt lehetek.
Ugyanakkor öľülök, a patetikus és a poétikus megnyilvánulásokat félretéve annak, hogy itt
nem ellenségek, hanem ellenfelek ülnek maximum és eń. mindenfele cinika és egyéb
mellékzöngék nélkiil zajlanak a komoly felelősségteljes döntések. Jelen esetben eztfüIvezetve
csak aú. szeĺetném kérni, ami ugyan átment onöknek, és nem biztos' hogy mindannyian
felelősen el tudták, meľt rengeteg az adminisztľáció, nem tudtak mindet elolvasni. Kiemelnék
egy-két dolgot, ami gyakorlatilag példával hangsúlyozva, hogy kormányrendelet a hatályosak,
illetve a szabvány, az csak egy előíľás. Viszont egy nagyon messzi példával ha Noé több
állatot vesz fül afia a bizonyos hajőra, akkoľ most senki nincs itt. E,z csak egyszerűen
fogalmazva, tudjuk kompromisszumok mentén műkodik minden és nem tźlmadás az, amit. mi
csinálunk, hanem segítő szánđék, mint ahogy a kedves szülőtáľsam is elmondta. Kéľdem én,

ne hajózttsi meg egyéb példával, egy lift szabványok szeľint működik, hány ember száI|hat
be? Na, most ha tĺjbben száI|nak be, van egy bizonyos hatar, ami speciel maximum letéľ, de
ugyebar le is szakadhat. Nem akarok falra festeni sem <irdögöt, semmit. Kéľdezem onĺjktől,
mint ahogy on is mondta, felelős szülők, nagyszülők, illetve jovőbeli sziilők vannak itt. Ne
adja isten egyszeÍ, példa, tessenek utźtnanézn| nem mondok nevet, olyan óvoda, ahol 120-ról
+29-cel nő a létszám, ebben az esetben a menekĺilési útvonalak és a kimenekítése a
gyerekeknek, én nem egy próbaüzemu riadóról beszélünk, amikoľ megszólal a csengő, isten
órizz, ne legyen. Nem halt meg soha tljzo|tő, rendőľ addig, amíg meg nem történt. Addig
mindenki csak felľetette. En az eshetőleges szándékot, ami sok mindenben, amikor a fórumon
is elhangzott, hogy eshetőleges csak a hatástanulmány készitése, eshetőlegesként fülteszem, ki
vęszi a lelkére azt, hogy szavaz esetleg emellett, hogy ez megtorténjen és isten óńzz azért,
mert az a bizonyos sztmu pedagógus, illetve dadus nem tudja levezényelni, mondjuk
alvásidőben ébreszfve a gyerekeket egy adott esetben egy sajnálatos tiĺzesetről. Ez csak egyet
emeltem ki, egy pé|dát, azttn onohe bízom, hogy mik vannak még. Vannak ezeknek olyan
jövedékei' ami maximum próféták és jövendőmondók lehetnénk. Nem akarunk ebbe

belemenni. Ezért vanrlak ezek a rendeletek, és ezért vaľrnak a szabványok. Nem azt kérjuk,
hogy 2 illetve 3 m2 |egyen a gyeľeknek, eddig sem szóltunk. Es ań, anit végzárószóként
szeretnék mondani, mindegyikünk nevében tisztęlettel kikérem azt, hogy aki, vagy akik an.

gondolták - nem akarok senkit megbántani -, hogy politikai felhangú, vagy óvodavezętoi
felbujtásra, felbinatásľa történt, nem' Nem, ezt ugyaĺugy leíľtuk, nem tudom, hogy oda
tudtak jutni ahhoz a bizonyos, senki, mereven. Es ahogy é|ó nagy (mlĺrmint nagynak taľtjak)
sajtó és médiaorgánum megkeresett minket, hogy segítenek. Mondtam, hogy nem. Enbízoma
jőzan ész szülői, nagyszülői gondolkodásban' nem aZ éľzelem hangján szólok, csak
egyszerúen kéľdezem. Amikoľ tőlem kérđezi ez a bizonyos valaki, hogy csak akkoľ
foglalkozunk, ha híres ember érintett. De mondom, helló, itt ülnek a jövő élsportolói,
múvészei és talán tudósai. Nagyon kĺiszönöm, hogy meghallgattak és a felelős döntést
megköszönöm, hogyha ennek tiikľében, nem tudom, hogy én tehetek-e indítváný arta, ha

esetleg igen, akkor egy névszerintit én kérnék. Nem tudom, hogy önök hogy tudják ezt,

sZMsZ satĺjbbí. Tisztelettel én kérném.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Minden döntésünk névszerinti. Köszĺinjük szépen, hogy elmondták. Kĺjzben rájöttem, hogy
mi okozza a felreéľtést.Hozzáúeszem, ezek a veszélyek eddig is bekövetkezhettek volna. Hála
istennek nem kĺjvetkezettbe, de ha ugyanúgy működik tovább egy óvoda, mint eddig, akkor
eddig is bekövetkezhetętt volna. De rájöttem, hogy mi a felreértés, ennek a vezetésnek éppen
az a đo|ga, amit on mond. Ugye azt mondja, hogy küld nekünk egy levelet és biĺos berľre,
hogy nem olvasta el minden képviselő minden sorát, én is biztos vagyok ebben. Mi innen nem
tudunk donteni olyan kérdésekben, amiről on beszél. Így van, éppen ez a đo\og, ez okozzaitt
a félreéľtést. Ennek a vezetésnek az lesz a dolga, hogy az onkoľmanyzat fe|é főállásban,
folyamatosan ađja le azokat a jelzéseket, amely szabá|yozźlsmódosítást, bővítést,
problémafelvetést, összehangolt cselekvést és mindent jelent. Tehát ęZ az) ami eddig nem volt
meg. Szeľintem ez okozza a félreértést. EzekbőI a vezetőkből kikertil majd néhány olyan
ember, aki ezeket összegyűjti és minima|izźůja az eďđig fennálló veszélyeket. Szerintem
alapvetően ez okozza a gondot. Alpolgármesteľ Asszony szeľetett volna még valamit
mondani.

Sántha Péterné
Köszönöm szépen Polgármester Úr, érzékeltem, hogy ebben a pillanatb an a létsztlm a
legnagyobb aggodalomĺa okot adó momentum. Valóban az eloterjesztés tafta|mazza az
óvodáink maximális létszámźnak meghatáĺozását. Itt ahol nagyobb a négyzetméter, ott
emeltünk alétszámon, vannak olyan óvodáink, amelyekben sokkal kisebbek a csopoľtszobák,
ott csökkentetttik a |étsztlmot. Hozzá kell terľrem' hogy az építési szabvźny mást hataroz meg,
és a mostani érvényben lévő köznevelési tĺirvény nagyobb létszĺĺmot is megenged egy-egy
csoportszobában. A maximális létszĺím nem azt jelenti, hogy annyi gyereket ťo1 kęll venni
abba a szobába. Azt jeIenti, hogyha nagyon sztikséges. Igy van, az ővođavezető dĺinti el ebben
a pillanatban, miután előzetes beszélgetést folytattunk a mostani beiratkozást illetően, nincs
ok aggodalomľa, hogy igénybe kell venni a maximálisan meghatfuozott létszámkeretet.
Kcjszönöm.

Dr. Kocsis Máté
A szintén hozzászőIási szándék még az elsőkĺjľös hozzászőIásoknál Támokiné Joó Ildikótól
érkezett, kéľem. N em ke l 1 szav azli, mert intézményv ezető . P aľanc s olj on !

I)r. Táľnokiné Joó ltdikó
Köszĺjnöm szépen' hogy megkaptam a szőt. Azért vállaltam el, hogy akar a ttibbiek nevében,
akát a saját nevembenhozzźsző|jak, mert úgy éreztem, hogy elég sokszor rólunk is szó van és
hogy ne mi legyiink a hallgató tömeg a második sorban. Gyakorlatilag szeretnék egy-két
dolgot eloszlatni és próbálok rövid lenni. Amikor legelőszöľ hallottunk anól, hogy vonjuk
<jssze az ővodákat' nagyon keményen tiltakoztunk. Erveltiink, szak'rnaí érveket soroltunk fül'
és tulajdonképpen a probléma gyökere az az volt, amit akkor nem tudtunk, az indu|atok meg
az érze|mek miatt nem fudtunk jól megfogalmazni, de ígazábő| az volt, hogy van egy
kĺjznevelési tcirvényĹink, aminek az idevonatkoző része nem jó. Ez ań. jeIenti, hogy a
tagintézmény-vezető szźtmáraugyanazokat a jogosítványokat biztosítja, mint egy sima vezető-
helyettesnek, mikĺizben óriási különbség van, mert a sima óvodavezető-helyettes egy
épületben van a fiiggetlenített óvodavezetővel és helyette.. L4íg a tagintézmény-vezető nem
helyettes, hanem teljes felelősséggel el kell mindent látni. Es sajnos a tĺlrvény 24 őrában
meghatźrozzaatagiĺtézmény-vezető munkaidejét, a gyeľekek között tcjltęndő munkaidejét.
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És mi végig azért kizđottünk és harcoltunk, hogy ťĺzikallag lehetetlen 25 gyereket

tisztességgel ellátni, csoportos óvónőként dolgozni, plusz mindent csinálni tovább ugyanúgy,

mint eđdig. Meg kell mondjam, hogy amikoľ meglátruk ań- hogy 14-15 óraľa lecsokkent a

kĺjtelező óraszámunk, és még el is hangzott aZ, hogy ezt olyasmivel kell tĺilteni, hogy jobban

ellenőľzik a pedagógiai munkát satobbi, satĺjbbi, ezt eďdig is csináltuk. Ugyhogy innentől

kezdve, hogy ezt sikeľült elérni és kozös gondolkodás alapjtn, ebben én úgy étzem, hogy a

szülők is segítettek, az onkormanyzat részéro| a megértés megsziiletett. En ań. tudom

mondani, hogy Csepe\hez, és a XI. kerĹilethez képest ez egy óriási előrelépés, hogy

tulajdonképpen az óvodavezető, aki eddig ott volt, és hallottuk, hogy ezutźn is ott lesz, tudja a

munkáját végezni felelősen. Ezze| kapcsolatban szeľettem volna valamit mondani, hogy eń.

egy előrehaladásnak tartjuk és innentől kezdve a gondolkodásunk átáIIt aľ:a a frekvenciára,

hogy akkor most itt van a feladat, felmértük, hogy az összevonás megtörténik, akkor most

álljunk neki és csináljuk meg. Tehát, most valahol itt taľtunk, és ez&t szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy az a moĺđat, hogy ,,marad minden a régiben'' ezze|, hogy I4-I5 fuára

lecsökkent a kotelezo óľaszámunk, elvileg megvalósulhat. Gyakorlatilag, hogy azután hogy
fog múkodni auguszťus 1-től, itt erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy lagyon-nagyon sok

függ attól, hogy ki lesz a csúcsvezető. Mert innentől kezdve már nem az onkormányzat felé
vagyunk kicsit bizďrmatlanok, hanem nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ki |esz a csúcsvezető,

és hát az ó személye lesz a garuncia arľa, hogy minden maradjon jól, és, hogyha valaki egy

ekkora hatalmat kap, hogy ennyi embemek meg errnyi intézménynek a csúcsvezetője lesz, és

munkáltatói jogkört kap, ezzel a hatalommal lehet élni, de lehet visszaélni is. Hát mi most

ezértaggőüxtkegy kicsit, ha majd ismerni fogiuk az1|Ietőt, akkoľ lehet, hogy megnyugszunk,

és tényleg csak ań. szeretném mondani, hogy mi is szeľetünk itt dolgozni, és decembeľ 3 l-e
után is szeretnénk itt dolgozni, és segíteni az óvodákat. En utolsó gondolatként szeretném

megk<iszönni a sziilőknekazt,hogy az óvodaügy mellé álltak anélkül, hogy kénük volna őket.

Lényeg az,hogy én szintén pozitív dolognak értékelem aú.,hogy ebben a kerületben a szülők
figyelnek, fontos nekik, hogy a gyerekĺikkel mi torténik és ez egy nagyon jó dolog. Ezt
szeretném megkoszonni és az egyik anyuka már elvette tőlem a szőt, de én úgy készültem,

hogy itt az asńal körül ĺilőknek szeretném mondani, hogy legyenek büszkék ana,hogy ebben

a keriiletben szeľetnek óvodába jarni a gyerekek. A gyeľekek szeretik az ővođájukat, mert ez

nem mondható el minden esetben. Köszöntjm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Annyit hadd reagtłIjak az onhozzászőIźtsara, kedves Intézményvezetó Asszony, hogy biáos,
hogý ismerik a csúósv ezetőt. Biztos, hogy ismeľik, hát onök kozül fog kikertilni az, akit onok
megfelelőnek tartanak, tehź/- ismerik a csúcsvezetőt. Van egy jó hírem, hogyha az a látszat

töľtént, mint hogyha egy külsős ember lenne. E'n, mtlr ezerszer megbeszéltiik,kifejezetten én

kértem, hogy olyan ember legyen a csúcsvezető, ak1hez egy rövid telefonon is tudunk

fordu|ni, ő is felénk, és azoĺlnal képben van. Tehát nem egy féIév a|att betanítandó külsős

szeretnénk, meľt ő nem fogja tudni megmondani, hogy hogy áll most akľuálisan mondjuk a

Koszorú utcai óvoda tetőfelújítása. Van-e pótmuĺka igény, vaÍr-e báľmi egyéb probléma, ami

zajlIk. Tehát erľől nincs szó. Erľől nincs szó. Pont egy olyan emberľe, vagy több olyan
emberre van sztikségiink, aki azomal képben van, és öt peľc alatt mindent el tud íntézni.
Egyébként, amit a szülőnek adtam váLaszul, aĺ onoknek is mondom, a csúcsvezetésnek az a

dolga, hogy adja le a problémźtkat az onkormányzat fe|é, de gyoľsan, és nektink gyorsan meg

kell oldanunk és onĺjk gyorsan végľehajtjak és haladunk előre.

78



Éppen ez a felađat, eddig ilyen ember hiányzoÍt az ővođák világtbőI, aki mindent lát'
<ĺsszefogja az egészet, döntésképes, elfogadják a többiek, és azonnal cselekedni tud, és
megteremti azokat a kereteket, amik eddig nem voltak meg. Ez volt a mi szándékunk.
Ugyhogy csak szeretném megnyugtatni, hogy biztos, hogy ismerik a csúcsvezetést, ott iilnek a
második soľban, még nem tudják.

Dr. Tárnokiné Joó lldikó
onnek teljesen ígazavan, azt is megköszcĺnjiik, hogy nem külsos személyben gondolkoznak,
13-an vagyunk, 13 különböző egyéniség, 13 ktilĺjnböző habitusú ember és barki beadhada a
pá|yźuatot. Én igazabő| aú. szeretném, hogy amikor döntenek, akkor olyan embert
válasszanak, aki nem megosztó, hanem ĺissze tudja fogni a dolgokat. Ktĺszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Majd csak megkérđezzfü majd onöket, mi 18-an vagyunk, ktilönböző habitusúak és bárki
beadhatja a polgármesteri pá|yázatot ötévente. A szülőnek még adjuk meg a szót, mert
szeretett volna rcagźini egyrészt az áItalaĺrl elmondottakľa, mtsrészt a Támokiné áIta|
elmondottakĺa. Parancsoli on !

Mánya István
Tisztelettel megköszönöm' egyszerĺĺen csak sajnálatomat szeretném kifejezni, hogyha valaki a
retoľikából nem éľtette, és ha udvariatlannak tűntem, megkövetem onĺiket. Nem az
óvodavezetők bújtattak és nem is melléjiik állfunk ki, hanem én személy szerint, mint
Napóleon katonái is a saját gyerekem mellett, kvtní a többi szülő is. Csak azt szeretném
kérdezni, hogy abban az esetben ennyi reflektálást, ha lehetne, aprő probléma, ha nekem van
nagyon súlyos problémám mondjuk az egyik óvónővel. Azt mondjuk hazon belül pillanatok
alatt megoldották, fogadónap azonna| ott helyben megoldottfü. Jelen esetben, hogy fog ez
zaj|ani, minekután tagintézményi vezetőnek a létjogosultságait, ha jól tudom azon kívĹil, hogy
ott lesz és hallgat, vagy nem hallgat meg, hogy a döntés az ové-e, vagy a csúcsvezetőé?
Fogadónapra kell menjek-e, vagy sem? Es a menekülési útvonal szintén, amiľe visszatérek, a
|étsztlm az mint olyan tudjuk, hogy sokkal nagyobb leterheltséget fog okozni. Kérem
átgondolni ! Köszönĺim.

Dr. Kocsis N{áLté

Erőss Gáboľ képviselő úr, paľancsoljon!

Dľ. Eľőss Gáboľ
Köszĺinĺjm a szőt. Nagyon sok mondanivalóm van, próbálom két ľészletben és rĺjviden
elmondani. Nem az első vitánk eľĺłS|, bizottsági tilésen is vitĺíztunk tegnap, meg mar két
hónappal eze|oÍt a testĹileti ülésen, még ennél is hosszabb múltra tękinthet vissza ez a terv,
mint ahogy ezt hallottuk, és mégis ott taľtunk, hogy itt az e|óter1esztés és nem tudjuk, hogy mi
acé|ja. Tehát, amikor éĺaz elején mégazsZMsZ-tídézve elmondtam, hogy nem szerepel a
döntés célja, tehát a III-as pontból hiźnyzlk, nemcsak a pénzigyi vonatkozások, hanem a
döntés cél'ja. Az sZMsZ nevesíti, hogy szerepelnie keII az előterjesĺésben annak, hogy miéľt
előnyös az onkormtnyzat számfua az e|őterjesztés. Most egy olyan kegyelmi pillanatban
vagyunk, amikor mindenki hitet tett az ővođák mellett és mindannyian, nem l3-an, 18-an,
hanem talan 100-an is vagyunk a teremben, mindenki azt monđta, hogy nagyszerúek az
óvodák Józsefuárosban.
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El.lhez képest előtttink fekszik egy előterjesztés, amelyben SZMSZ-ellenesen nem szerepel a

cél, és egyébként tartalmilag sem hallottuk még eddig egyszeÍ se, hogy mi a valódi célja
ennek az e\őterjesztésnek. Újra és újra csak azt halljuk, hogy minden marad a régiben.

Maradnak az ővőĺók, maradnak az ővoďavezetok, maradnak a pedagógiai programok, minden

marad a régiben. Aĺra emlékeztet és engedjék meg eZ csak egy egypeľces novella, csak hat

sor, hadd olvassam fol: orkény ,'Joliot Curie téri, ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített

kr:nylrabútorľal folszerclt, Sas.hcgyrc nóző lď<rísomat sürgősen, ľó:ťrzetéssel is elcserélném

Joliot Cuľie téri, ĺitĺidik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített konyhabútorral fülszerelt
|akásra, a Sas-hegyre néző kilátással.'' No, ilyen abszurd ez ahe|yzet, amiben mi vagyunk.

Tehát onök szőbaĺ aztmonďják, hogy minden marađ a régiben, valójában az előterjesztésből

nyilvánvaló, hogy drámai váItozások lesznek, hiszen, hogy csak egyetlen példát említsek,

ugye a jelenlegi ővoďavezętőknek a szerzőđése az év végéig van csak meghosszabbítva, és

egyébként ped}B, hamár szőbakerült, énmtĺ tudom' hogy ki fogja nyerni apáIyázatot, szóval

"ż,"^titok. 
At is adom a Polgármester Úrnak, és a legyző Asszonynak. Együtt bontsuk ťo1

szeľintem.

Dľ. Kocsis M:áté
Képviselő Úr Kakuja Klárát javasolja.

Dr. Eľőss Gábor
Mindenki tudja, hogy ez is egy olyan pá|yazat lesz, aminek maľ előre megvan a nyeľtese.

Dľ. Kocsis M.áté
on túllépte minden idok ízléstelenségét az idesétáIásáva|, a đrźĺrlai kifejezéseivel, fogja

rövidľe, meľt lejáľt azideje.

Dľ. Erőss Gáboľ
Azt szerctném kémi, hogy vegyék figyelembe azokat a lartalmi érveket, amik elhangoztak.
Elhangoztak a sztilők rész&o| és elhangoznak az én részemről. Amerrnyiben jelenleg sem

felel meg a szabvźnyoknak az, hogy óvodak milyen m2 számokkal dolgoznak, illewe, hogy

hźny m}jut egy-egy gyeľekre, ez egy sajnálatos tény, és az egy valódi veszély. Amennyiben
tehź1 ez valódi veszéIy, amit ontjk elismernek, akkor szerintem most az onkormanyzatnak
nem az a dolga, hogy átszeÍvezze az ővodźtkirźnyítását, hanem az a do|ga, hogy ne csak 300

mi|lióval, hanem minden lehetséges és sztikséges pénzeszkozze| megteľemtse aZ

infrastrukturális feltételeit annak, hogy ténylegesen megfeleljenek az óvodák a törvényi

eIőírásoknak . Ez az egyik.

Dr. Kocsĺs Máté
Fogja rövidľe Képviselő Üľ, mert másfél percę |ejźxt aziđeje.

Dľ. Erőss Gábor
Az én javaslatom tehát az,hogy erre módosítsuk a mostani napirendet. További kérésem, ha a

szülők javasolják egy fórum létrehozźsát, ami megvitatná az ővodźk helyzetét, a]d<ot aŻ.

fontolják meg és fogadják eI, ezt a dontést kérem. Es legyen egy olyan konszenzust élvező,

vagy legalábbis ilyen ellenállást nem kiváltó javaslat, amely csak akkor állhat elő, ha

tényleges egyeńetés folyik. Két hónapp aI eze|oÍt, amikor a szánđéh,ĺly1latkozatot elfogadta a

Testtilet, maľ akkor figyelmeztettem, hogy nem helyes, hogyha ...
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Dr. Kocsis Máté
Megvonjuk a szőt a Képvisel ő Űrtő|, mert nem ért a szépből, úgyhogy kérem, vegyük el a
szót tőle. Kaiser József ügyrendben kért szót.

Kaiseľ József
Igaz,hogy én az eIozoeknél túlléptem ahattlrídőt, de most már azért elég volt ebből és kéľem
u ľolga.-ester Urat, hogy itt n" l,t,uau az időt, tényleg aĺĺ:őI beszéJjenek, amiľől kell. Én
nagyon szeretem oľkényt, de hagyjuk ki most a tĺjľténetbol, egyáItalán tényleg arľól legyen
sző, arritől kęll és vonja meg, és az íz|éste|ęnséget rakjuk ki a képviselő-testtileti ülésből.
Köszönöm.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Mi az ügyľenđi javaslat?

Kaiseľ Jĺizsef
Hát hogy szómegvonás.

Dr. Kocsis Máté
Túl vagyunk rajta. Azt kéľem a Képviselő-testtilet tagjaitól, hogy tartsak be, kértem már az
elején is, ha nem megy, akkor betartatjuk az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit. Erőss Gábor
ur felvetéseire pedig annyit szeretnék mondani, azon tű|, hogy oľkéný olvasgatni a

Képviselő-testület ülésén és vizionálni a december 3l-én lejáró óvođavezetők szerződésével
kapcsolatos esetleges aggá|yait, én9 éve dolgozom az óvodavezetőkkel egyĺitt, nagyszerűen.
Azért vaÍI az átalakítts az Önhansgságaival ellentétben, hogy azt a szźmlos problémát, mely
szerint nem jelĺiltük męg a célt' most mondom a célt. Nézzen rám akkor, meľt megint nem
fogja tudni! És 'akkor megint <jssze-vissza fog hiilyeségeket beszélni nekem. Az a cé|ja,hogy
az a szźnnos probléma _ ne bólogasson Képviselő (Jľ, ne bólogasson, figyeljen nagyon, meľt
sztiksége lesz erre a tudásra - az a célja, hogy ań. a számos problémát, amit eddig az
óvodáknál nem tudtunk elérni, aztki tudjuk küszöbolni. Nem az a cél', hogy ľosszabb legyen,
hanem az,hogyjobb legyen. Egyelőre nem fog tuđni ilyen éket veľni, ilyen munkáltatói éket

verni k<jzénk, mondom 9 éve dolgozunk egytitt. ok megbíznak bennem, én is megbízok
bennfü. Mi azt mondjuk egymásnak, ęz egy másik világ tudja, ha mi azt mondjuk egymásnak,
hogy így \esz, az úgy szokott lenni. Hogyha ők azt mondjfü, hogy valamiľe sziikségĹik van és

mi aztmondjuk, hogy megpróbáljuk előteremteni a feltételét, akkoľ előbb-utóbb eljutunk oda,

lásd Koszorú utcai óvoda teteje, lehet, hogy eltelt,/o év, mióta eztortént, vagy egy év, de nem
felejtjtik el egymásnak tett ígéreteinket. Ne ptőbźtlkozzon ęzzel az őcska, ilyen politikai
viharkeltéssel, mert ilyen nincs. Az peđig, amit on, ez amit csinált és ilyen helyzetbe hozott
egy óvodavezetőt, hogy fogadnak a nevére, mintha a lovin lennének, ez peđíg a vi|ág

ízléstelensége, amit tehetett. Tehát, vagy lefolýatunk egy komoly beszélgetést arľól, hogy mi
történt az eIm,Ú|t években az ővodákban és mi fog most töľténni, és mik a valódi szándékaink,
akkor komolyan tudunk onnel beszélni. De hogyha orkényt olvas ftil, meg fogadásokat
kcitĺigetnek és ilyen hosszti monológokba kezd aľról, hogy mit nem szabad csinźini az
onkormányzatnak, nekem külcjnösen 9 év után, hogy kéne váItoztatnom a viszonyomon az
ővođavezetőkkel on ezt 4hőnap után elmeséli nekem, mióta betilt ebbe a Testiiletbe.Eztmeg
hadd sérelmezzem. Ez nem egészen úgy van, uhogy on gondolja' hogy elmondja ilyen
politikai megfeleIési kényszerből, hogy mi jól tönkľe fogjuk tenni, és ki fogjuk rugni az
óvodavezetőket. Es azt goĺdolja, hogy majd erľe nem lesz váIasz és ingatja fejét. Most
mondja, hogy ügyrendben mit szeretne!
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Dľ. Erőss Gábor
Séľelmezem, hogy bárki túllépheti a hozzásző|ásra szentelt idokeretet, csak én nem, tehát

hogyha on tőlem vonja meg a szőt az..,

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Meg fogom mindenkitől vonni, aki túllépi.

Dľ. Eľőss cĺíboľ
Így van. Szeretném, azigyrendi fe\szőIalźlsom lényege, hogy szeretném elmondani atartalmi
ellenérveimet, mint ahogy bárki más is az eddigi napirendek során nagyon sokszoľ túllépte
már akeretet.

Dr. Kocsis M:áté
Kéľjen szót!

Dľ. Erőss Gábor
Szót kértem, de elvonta tőlem a szőt. Kérem, hogy adja vissza!

Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselo uľ következik.

Komássy Ákos
Polgármester Úľ, tisztelt Képviselő-testület! Azza| kezdem, amivel szeľettem volna, hogy
ugyanolyan szocialista vagyok, mint máskor, de egy picit hadd tegyem le a pártsapkát. Nem,
nem, most viccen kíviil, tényleg. Engedjék meg, hogy beszéljiik eľről a stratégiai döntésľől,
úgymint józsefuĺĺľosi lokálpatriótfü, mondhatnám, ígyis hozzászőIhatnék. mint józsefuarosi

'žúlo. 
Tudom, nem lakom olyan régőta Józsefuárosban, mint on, Polgaľmester Úr, de azért

aránylag ńgőta. Ha szeľetne egy egységes integrált kisgyermeknevelő intézméný, óvodát
(bĺír szerintem egyébként az is megfontolható adott esetben, ha ilyen integtá|t intézményt
szeretne, érdemes lenne megfontolni az ővodák és bölcsődék egy íntézméĺybe torténő

íĺtegrá|ását)' akkoľ szerintem arra éľdemes megadni a kęllő, időt, energiát, figyelmet és

érdemes alaposan kitalálni. Ami most előttünk van, az szerintem egy nem jól időzített ilyen
pongyola összevonás, mivel az aprobIéma, éľtem, hogy elmonđjĺĺk, hogy itt semmi nem fog
vá|tozni, de hát azért pontosan tudjuk, hogy itt visszavonnak 13 vezetői megbizást,
átmenetileg kapnak megbízást atagintézmény vezetéséte,Iesz egy ťlj ővodavezeto és az egész

kap egy új strukturát. Szerintem anélktil, hogy ki lennę találva, hogy ez mitő| lesz jobb, mint
az ővodźú<külcln-külön eddig voltak. És én büszke vagyok Józsefuáľos óvodáiľa, fudom, hogy
nagyon jők az óvodáink, tudom, hogy 13 kiváló ővodavezetőnk van és attól szeretĺrém óvni
magunkat, hogy egy kiérleletlen, felelőtlen dĺintést hozzlnk, pusztán azért, hogy egy

szimbolikus lépést megtegyiink, amiről nem tuđjuk igazźn, hogy előre lesz-e vagy háta. En
az elveket el tudom fogadni, hogy integráItiĺtézménnyeljobban el tudja |átru afelađatait az

onkormanyzat, đe most itt nincsen sző egy kitalált integrált íntézmény |étrehozásáĺól. Itt egy

ilyen semmit nem találtunk ki, de azért |eszedjiik a mostani stľukturát és rarakunk valami új

kalapot, miközben és ezekkel a problémákkal kellene most elsősorban foglalkoznunk, én

értem, hogy nem fog létszámproblémát okozni az, hogy a tank<jtelezettség korhatára idén

szeptembeľtőI szall le 3 évľe. Folýathatom?

Dr. Kocsis ľIáté
Ha nem folytathatja, az abaj, ha folytathatja, a mellette ülőnek lesz vele pľoblémája.



Komássy Ákos
Kösz<jnöm' gyors leszek. Szóval, egyrésń' Van egy ilyen probléma. En értem, hogy nem lesz
kapacitásprobléma a tankötele zettség kezđő korhatárźnak a lęszáILításával, de azt is pontosan
tuđjuk, hogy a tank<jtelezettség 3 évľe torténő |eszáILítźlsa kapcsán azok, akik, ha úgy tetszik
kényszeľből kerĹilnek be most az ővođákba, nagy valószínűséggel a legĺehezebb sorsú, vagy
nagy valószínuséggel a |egnehezebb soľsú, legnehezebben szocia\izá|hatő gyerekek közül
kerülnek ki, tehát igenis jelent pluszfeladatot a pedagóguskozösségeinknek a tankötelezettség
kezdo korhatárának a|eszáI|ítása. Ugye, ráadásul ezenközben zaj|ík egy nagy holdingosítás és

nekem meggyózőđésem, hogy a Kisfalu Kft. ma rengeteg feladattal kuzđ, hogy ezt a ÍIagy

integrációt megvalósítsa. Ebből maximum egy szelet äZ, hogy egyébként áNeszi az
Iĺtézméĺyműködtető Központ funkcióját is, mint az ővodák üzemeltetője. Tehát magyarul
rengeteg mozgást, problémát és feladatot próbálunk cjsszesűríteni egy nytnba és szerintem
ezze| azt veszé|yeztediik, hogy az óvodáink rendben tuđjanak továbbdolgozni úgy, mint
eddig. Éppen ezért én ań. javaslom, hogy egyszertĺen ađjanak ennek a folyamatnak még egy
évet, úgyis csak nyáron lehet ezt a dontést meghozni és akkor talán van esélytink kidolgozni
egy tényleg alaposan kitalált integrált intézményt, hogyha ez az eIvi e|határozás. Szerintem,
hogyha egy év mťrlva születik meg a dĺlntés, Polgármester Úľ, az még ugyanúgy az On
ciklusában megvalósul és ellenőnzhetó és a többi, és a tcjbbi...De most ezt kiérleletlen és

szerintem fülöslegesen sodorjuk bizonyta|anságba gyerekeinket és az óvodáinkat azza|,
hogyha ezt a |épést most megtesszĹik. Javaslom, hogy utasítsa el, vagy napoljuk el, vagy ha
nem tudja elnapolni' akkor most ezt az e|őteqesztést utasítsa el a Képviselő-testület.
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
oké. Utoljĺáľa elmondom onĺjknek, szeptembeľtől kötelező óvodánatáS van. Van hláľom
hónapunk. Van egy rakat problémánk, meg van egy csomó megtakarított pénztink. Mielőbb ki
kęll nevezni a vezérkart, {issze kell gffiteni a problémákat, nem fogadni kell rájuk, hanem
munkát kell adni nekik egyből és van kc'rtilbelül 3 hónapunk arľa,hogy ósńőI úgy tudjon a
kerület intézményrendszere felállni, hogy az cisszes létező, ennyi idő alatt megoldható
pľoblémát meg is oldjuk. Most jelzem, júliusban is bizosan lesz képvisęlő-testtileti ülésiink az
óvodak igényeinek érdekében. Tehát szeptembeĺľe nem mehetünk Íryy rá, hogy csomó
minden rendezetlenĺilvan még, ez|egyen fejlesztési igy, szabźt|yozási,irányítźsi, akármilyen.
Elhiszem, hogy onĺiknek most nagyon jó lenne és politikai siker lenne, hogy egy évet
nyerttink, egy év múlva ugyaneztmondanák egyébként, hogy nem volt a sztilőkkel egyeztetés.
Egy éve kezdtfü eI az egyeńetést egyébként az egész ügyben. Egy év múlva ugyanilyen
sziilői fórumot akarnanak X+N-ediket' Az a baj, hogy rlem ez a felelős dtjntés, hanem az a
felelős döntés, hogy hétfő reggeltől el kell kezdeni szisztematikusan dolgozni. Ráadásul még
a ptiyźztatást is le kell folytatni, eń, még végig keI| egyeztetni, de engem nem az a része
érdekel' bevallom őszintén, most megmondom, hogy engem nem azhoz izgalomba, hogy ki
fogsa vezetní ezt az iĺtézméný, hanem az, hogy junius végére neki világos javaslatokat kęll
leteĺľrie arta, hogy a július, augusztusban, szeptembeľi kezdésľe mi mindent kell
megcsinálnunk. És ahhoz forľást kell rendelntink július elején, most szólok onöknek, hogy a
nyaralásukat úgy tervezzék. Nem tudom ennél érthetőbben elmondani. Lehet, hogy onöknek
jó dolog és semmi felelősségük, hogy még egy évig nem tudom milyen fórumokat meg a
facebook csoportot indítson, meg nem tudom mi. Erről többről van sző, tĺjbbről van szó. Egy
éve egyeztetünk, egy éve. Egy éve egyeztetĹink erróI az ügyről. A heIyzet az,hogy én ahhoz
nem járulokhozzá, hogy szeptęmbene és minden fürumon én is tiltakozni fogok az ellen, és

el fogom mondani amagaÍÍIttrmađő szempontjait, Képvíse|őIJr az Önök ĺitletével szemben.



Hogy mit jelent azakote|ezó ővođáztatás küszĺjbén, hogy csomó minden megoldatlanul áll és

onok éppen azzal szőrakoznak,hogy oľkény Istvánt olvasnak fel a képviselő-testületi ülésen.

Äz aproblémám ezze|, ha nem értjfü egymást szépen, akkor én is tudok úgy beszélni, ahogy
onök. Ez a gonď ezze|. Enĺrek a 13 óvodavezetőnek nyáron több dolga lesz, mint valaha volt.
Ez ahelyzet. és egyáItalán nem érdekel, hogy melyikójük fogja vezetni, az a lényeg, hogy
szeptember l-jén helyzet van. Amit on nekem nem fog megoldani, meg a mellette ülő
képviselőtáľsa sem. Ez a probléma. Jakabfy Képviselő Ú', oné a sző. Bocsánat,
Alpolgármesteľ Asszony előterj es ńőkéĺt szeretett volna reagálni.

Sántha Péteľné
Köszöncim szépen a szőt, Polgármester Úr. A múlt héten is kőkeményen dolgoztak az
óvodavezetők, hiszen a múlt héten zajlott a beiratkozás. Csütĺjľtokcjn találkoztunk, akkor
mondták, hogy nincs istenigazában a 3 éves kcjtelezó ővođé-z'tatással kapcsolatos ,,bumm''.
Tehát várhatő a tava|yi |étszám. Hétfőn délelőtt 9 órakor összeülnek, akkor |átják a múlt heti
beiratkozások még nem teljesen végleges számait, de ezek a számok végképp irányadók. Ezen
tésztveszek. A következő testiileti ülésen tájékoztatjuk onöket eľről és én is szeretném kérni,
hogy ań" a tömeges vizionálást, amit előadnak abizottsági ülésen is, és a testiileti ülésen is,
egy kicsit taIán az időbeosztás érdekében fog|ák vissza. Ugy gondolom nem az én tisztem,
bocsásson meg Polgármester Úr, én úgy gondolom, hogy az ember kettő percben össze tudja
sűľíteni, össze tudja foglalni a mondandóját. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis M.áté
Erőss Gábor képviselő úr.

Dr. Erőss Gábor
Köszönöm a szőt. Tényleg, most lehĺĺntva minden más ľéteget erről, egyszerűen nem logikus,
amit a Polgármester Ur mond, ha tényleg ennyi a teendő, máľpedig ennyi a teendő, ha tényleg
bővíteni kell a m}-ket az ővodźkban, hogy megfeleljtink a szabványoknak. Ha tényleg
szeptembertől lesz 3 éves kortól kötelező az ővoda és így tovább, és így tovább, és így tovább,
akkor nem logikus, hogy átszervezzuk az iĺtézményeket. Yezetoi poziciők szűnnek meg,

alakulnak át, pá|yáńatunk, akkor a munkaľa kellene koncentľálni. Ha mindenki egyetért

abban, és innen indultunk' mindannyian egyetértünk, hogy kiválóan mtĺktidnek az ővođák,
akkor miért źĺtszewezni kell, miéľt nem lehet őket hagyni, hogy ezeket a komoly feladatokat
megoldják a jelenlegi struktúľában. Ha eddig képesek voltak minđen komoly kihívásnak
megfelelni, akkor ęzután is képesek lesznek, és aztán, hogyha lezaj|ott a ktjtelező ővodáztatás
korhatar váItońatás, ha lezaj|ott minden infrastrukfuľális fejlesztés, és még mindig
ragaszkodnakhozzá, hogy plusz két vezetői szintet beiktassanak onök és az óvodźk kozé,
ĺľ;hźn egy olyan bonyolult vezetői modellt hozzanak létre, ami a kommunikációt
meggyoződésem szeľint csak nehezíti és gátolj a, ahogy az itt mtľ korábban mźn e|hangzott,
akkor hozzźk vissza eń. az előterjesztést. De azt,hogy most beiktatrll ezt a plusz két szintet,

úgy hogy ennyi teendő van, átszervezni, bizonýalanságot okozni. Es lehet nem meghallani
ezeket az aggá|yokat, vagy azt mondaru, hogy mega|apozatlanok, de ezek az aggá|yok akkor
is ott vannak. Ezek a kérdések akkor is ott maradnak, tehát nyilvánvaló, hogy efte nem az a
váIasz, hogy átszervezĹink, hanem, hogy megoldjuk ezeket a feladatokat. Ezért kéľem én is,
hogy akkoľ vegyiik ęzt |e most napirendről. Ha minden más probléma megoldőđott és a 2,5

m2 az máľ nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban, a valóságban is teljesítve van' akkor
téťtink esetleg eĺľe vissza. Köszönöm.



Dr. Kocsis }ĺźlté
oké. Tehát, akkor kiválóan műkodnek az ővodáink,vagy nem működnek kiválóan? Kiválóan
mtĺkodő óvodáink varrĺrak, de van egy csomó problémánk,igaz. MegmondomamagyarázaÍot
erre. Van egy ĺagyszerű óvodavezetoi karunk' akik küzdenek, ktizdenek, de vannak fennálló
problémáik. Ezek nem pedagógiai pľoblémák, nem érintik a gyerekeket, nem érintik a
szülőket, ez a mi problémánk. Ezek szabźiyozási' fejlesztési problémélk így, hogy nem volt
eddig ennek egy ĺisszefogó ereje. Szívesen meghallgatom még 3 perc + 2,5-ben a monológját,
ez a polilikai tbladata, de nem tudom komolyan venni. Nem az On tblelossége, hanem az
enyém. Es arról beszélni, hogy milyen pľoblémák merülhetnek ťol, higgye el, hogy meg
fogiuk tudni oldani. Az onkotmányzatvezetése és az óvodavezetókmeg fogjuk tudni oldani.
Azért csináljuk. A nagy tartalékunkka| az volt a bajuk, hogy nagy, az ővodák'ntll az a bajuk,
hogy kiválő, de aztáĺ van egy csomó problémánk, amit meg kell oldani. Teljes rendetlenség
van a fejtikben. Jó óvodai pľogramjaink vannak, jó gárdánk van hozzá, de néhány
körülménypľoblémank, amit nyáron el fogunk ľendezni. Lehet ezen vitatkozni, én egy kicsit
ugyan kezdem urľli, mert azt érzem, hogy ez mar csak a műsor, meg a közĺinségnek szól,
nektink meg dolgozni kéne. Jakabff Tamás képviselő úr iigyrendi javaslatot szeretne tenni.

Jakabff Tamás
Köszönĺim szépen, az e|obb Polgáľmester Ur megadta nekem a szőt, de ki kellett nyoÍrnom a
gépet, mert átadta Alpolgármesteľ Asszonynak, és a soľ végére keľĹiltem, ezért szerctném,
hogyha...

I)ľ. Kocsis NIáté
Igazavan a Képviselő Úrnak, on következik. Mondja rendes felszólalásban a mondandóját!

Jakabfy Tamás
Kĺjszonöm szépen, hát mi éppen nemĺég ünnepeltfü a kisfiunknak a kétéves sztiletésnapját,
úgyhogy az źúIagĺźl engem is sokkal jobban érint ez a kérdés. Visszatéľve etÍe, ajelenlegi
ügyben az utőbbi néhany hétnek a legviccesebb momentuma talźn az volt, hogy hétfőn a
sajtóirodánk kikiildte azt, iďézem:. ,,Jőzsefuźrosban nincsen sem óvoda <jsszevonás' sem
egyesítés.'' Na, most ezlÍtln, kaptunk egy email-t, hogy a szülők megszámoltak és elkiildték
mindannyiunknak, a Képviselő-testület tagjainak, hogy az előteľjesztésben az egyesít sző, az
círka 170 alkalommal szerepel. Azt gondolom, hogy itt a kommunikációs elkerĹilő manőverek
közben azt a nagyon egyszeľű kérdést nem sikerĹilt megválaszolni, amit ők fiiltettek nekiink,
hogy mitől |esz ezjobb a szülőknek és a gyermekeknek? Amikor megkérdezzfü, hogy mitől
lesz jobb' olyan vá|asz jon, hogy egyszenisödik a kommunikáció. Engedjék meg nekem, hogy
elmondjam a sajźĺ véleményemęt ęzze| kapcsolatban, azt gondolom, hogy ez egy kényelmi
szempont. Leegyszertisítve, nyilvźn itt a Hivatalban a vezetői szintjeinken egyszeríĺbb egy
intézményvezetőnek leküldeni az aktuális utasítást, mint 13 vezetőnek. Most, könyörgöm,
tehźń eń. nem látom, tehát ezt egy sokkal egyszerűbb, sokkal kevęsebb bonyodalmat, és

sokkal kevesebb ellenállást kiváltó intézkedéssel is tudnánk keze|ni. Vegyünk fel egy plusz
embert, aki az Alpolgármester Asszony és a Hivatal megfelelő ügyosztályáva| doIgozik és az
a fe|adata, hogy flottabbul menjen a kommunikáció az ővođaí íntézmények és a Hivatal,
illetve avezetés között. Tehát ennek a költsége, szeľintem nem érdemes ezer ember akaratáva|
szembe menni. Aztán azt is próbáltam számolgatni, mivel nem számo|taki az előterjesztő,
hogy mit is jelent ez gazdaságilag munkaidőben, munkaórában, illetve pénzben kifejezve' S
azt ta|tůtan, hogy a leglényegesebb váItozás, hogy a mostani vezető-helyettesek mennek
vissza a csoportokba 'óvodapedagógusként. Tehát a vęzętői munkájukĺa ezután maľ nem
fogunk igéný taftaru. Es ugye eľrőlnagyon kevés szó esett eddig.



Arĺól tobb szó esett, hogy a mostani vezetők is több időt fognak tölteni a csopoľtokban. Na,
most ennek az egyen|ege, itt a 13 intézményre próbáltam kiszámolni plusz 8 db teljes állásnyi
óvópedagógus aZ óvodában' nyilván ezt fe\téte|ezem, hogy ez vo\t az egyik célunk, hogy
többet tudjanak a gyerekekkel foglalkozni és -4 teljes állásnyi vezetoi munkaóľa. Es a kettő

kĺjzotti kiilcinbség épp az a 4 á||ás, amit most létľehozunk a csúcsvezető és a csúcsvezető-
helyettessel. A^ szeretném kérdezní, hogy ez a szétmitás helyes-e, illetve a céljaink kozĺjtt
szerepelt-e? Köszĺjnom.

Dr. Kocsis Máté
Igen. Komássy Ákos képviselő úr, paľancsoljon!

Komássy Áko'
Köszĺjnöm szépen Polgarmester (Jr, ugy érzem, nem kívánok tĺ;bbet hozzászőIni. Köszönöm.

Dr. Kocsis M:áté
Erőss Gábor képviselő ur.

Dr. Eľőss Gábor
Akkor folytassuk atarta|mí kérdések sorát. Az e|őte1esztés már így is három az egyben, mert
lgye az óvodáslétszámok, gyereklétszámok növeléséľől is rendelkezik a tetvezet, errol már

beszéltiink és ľendelkezik a műk<jdtetés alapvető áta|akítźLsáÍőI is. Szeľintem eleve
szerencsésebb lenne, és ha már ugye arľól beszéltünk, hogy akkoľ milyen feladatokat kellene
inkább megoldani ahelyett, hogy összevonjuk az ővodźlkat. Hát hogyhavarl egy ilyen szintén
e|éggéjelentős áta|akitás, hogy a műkcjdtetés átkerül a Kisfaluhoz, aL<kor ęz már onmagában

is elég teendőt ad mindenkinek és onmagában is elég komoly átalakulás a}lhoz, hogy ne

kelljen még jobban megbolygatni a rendszeľt. Szeretném, hogyha erről is beszélnénk egy pźł
szót, hogy tulajdonképpeneztvégső soron mi indokolja, illetve, hogy miéľt egyszęrre tĺjrténik
ez ahárom dolog? További kérdésem, hogy amennyiben maľađnak a pedagógiai pľogramok,

ez is nagyon sokszoľ felmeľült kéľdés, nem láttam konkĺétan a csúcsvezetőí pá|yénatí

kiíľásában sem választ arĺa, hogy mi a garuncia ana, ugyanis nem szerepel feltételként az,

amit egyébként a Jegyző Asszony tegnap a bizottsági Ĺilésen szőban elmondott' hogy olyan
vezeto \esz a csúcsvezető, aki gararfiá|ja, hogy az egyes intézmények, tagintézmények
pedagógiai programja váItozatlarl marad. Meg lehetne csinálni azt, hogy a páIyázatban ez
pźiyazati feltétel, miéľt ne a fenntaľtó megteheti, hogy így íľja ki a pá|yázatot, csak hogy
ennek én nem Iźĺtam nyomát ebben a päIyázatban. Tehát, hogyha ez a szźndék valódi, akkoľ

ennek ttikľĺjződnie kellene a páIyźnati felhívásban is. További pľobléma és szintén szó volt
róla, de azért e|ég fontos, hogy akaľhogy is, de a munkáItatőijogok mégiscsak átkerülnek
ehhez a bizonyos csúcsvezetőhöz. Milyen gyakoľlati vá|tozással jaľ ez? Tovźtbbi kéľdés, a

bizonýaIanság kÓvetkeztébęn mn igy is tudvalevő, hogy több intézményvezető nem tudja

vállalni ezt a tagintézmény-vezetői fe|ajánlást. Tehát ha ezt most mi megszavazzuk, akkor

beteljesedik az ajóslat, hogy bizonýalanság uľalkodik el az óvodfü egy részében legalábbis,
mert ugye tobb óvodavezető mĺáľ tudvalevőleg kifejezte azt a szźndéktt, hogy akkor

visszamegy inkább csoportba. Tehát az a fajta ilyen görđiilékeny átmenet, hogy mindenki
viszi tovább a saját ővodá!át, csak már tagóvodaként, maľ csak ezért sem tud megvalósulni.
És nyilván épp azért van így , és épp ezért varl ez a szánđék egyes ővodavezetok részéről, mert

őkasajátóvodájukban jobban érzékeIik,mint esetleg onĺlk eIőterjesztőként, hogy ez micsoda
átalakulással jaľ gyakorlati életben, és úgy dĺintöttek, hogy eń.nem vállaljak frl. Koszönĺjm.
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Dr. Kocsis M.áté
Nagyon röviden, most megint tanúbizonyságot tett arról, hogy mit sem ért az egészbő|. A
tagóvodák nevelőtestületei fogadják el a saját pedagógiai programjukat. Ezt egy közös
dokumentumba integrźlltanavezetohagyjajővá. Egy bizonyos óvodáravonatkozó pedagógiai
programot az ottari nevelőtestület alakítja ki.Ezt nem lehet pá|yázatba beleíľni, bele lehet, de
nem a csúcsvezető dolga lesz ennek a kialakítása. Ez az egyi|<. Ne értetlenkedjen! Ez az
igazság. A másik, utoljáľa mondom, hátha megérti. Ha van egy közös írtnyitása az
óvodáknak, akkor on július folyaman azt tuđja mondani, hogy felmértem az összes óvodában
az igényeket. Van, ahol létszámtobblet van. Van, ahol létszámfelesleg van. Van, ahova kell
pluszforrás, ide ennyi plusz óvodapedagógust kell ftjlvennünk, itt meg eń. kell megoldanunk,
itt meg viszont van egy másik munka, đe ez az e|so, ez a legfontosabb. Prioritási soľrendeket
állít föl, javaslatokat tesz, tehtń eń. akćrogást, amit itt onĺjk % órája csinálnak ez az egész
körül, ezt tanítarli kellene' hogy mi lesz, hogyha baleset van, halźi meg tuzvész meg nem
tudom micsoda. Képviselő Ur, az a helyzet, hogy pont az a đolga a csúcsvezetésnek, ja
bocsánat a*' on mondja, akkor összekevertem, de on egyébként hasonló felületeket
feszegetett. A helyzet az Képviselő Ur, hogyha - figyeljen rźlm egy picit _ ezek a munkák
nincsenek pľioľitási sorrendbe téve, és nem látja az ĺ}sszes óvoda kapcsán ezeket a feladatokat,
és nem tud azonnal javaslatot tenni és mi nem tudunk azoma| mĺigé tenni reakciót, akkor áll
elő a pľobléma. Hogyha on nekem most azt mondja, hogy a pedagógiai pľogľam jővźhagyźsa
legyen páIyázati feltétel, éĺ eń. akát e| tudom fogadni, mert nekem nem ez okoz fontossági
sorrendet. Ertse már meg' nem fudom világosabban elmondani, nem a pedagógiai programmal
van probléma. Általában nem az ővodźů< peđagógusaival van pľoblémánk, nem azza| van
problémánk, hogy hogy múködnek, hanem azza|, hogy gyorsan soÍTendbe kell tenni
igényeket, ľendbę kell tenni eddig elmaradt feladatokat stb. szeptemberig. Ez ahe|yzet. Nem
tudom onnek éľthetőbben elmondani. EZt 13 óvodavezető is meg tudja valószinu|eg tenni,
elmondom, hogy hogyan' ahogyan eddig miikĺjdtünk. Nyilván mindegyikőjĹĺk a saját ővođźĄźt
képviseli, ez természetes. Nyilvan annak az ugyeit ismeľi legjobban ez természetes. De nincs
közültĺk egy, aki minden óvoda ügyét főállásszenĺen jól ismeri. Es nincs ktizülfü egy, aki meg
tudja mondani, hogyha eddig nýlik a takaro, de ennyi feladat van, akkor hogy tegyĹik
prioritási sorrendbe. Nem tudom érthetőbben elmonďaĺi. Az a veszé|y, hogyha ezt nem
csináljuk meg, meľt el fognak maradni fontos feladatok, meľt on nem tudja innen az asńa|
mögiil, fejbólogatva, hogy melyik feladatĺa| kezdjfü. Sem a többi képviselőtaľsa. Az a
pľobléma az egésszel' hogy ez a károgás, amit onĺjk csinálnak, még ha a politikai színház
része lenne, akkoľ is nehezen viselném, ďe az a probléma, hogy azért tęsz egy picit
ingeľiiltebbé a megszokottnál, meľt onök pontosan éľtik, hogy mi a helyzet, de diľekt
packźznakveliink. Es az a gond ezze|, hogyha ez politikaí színhtz lenne, akkor érteném, amit
az e|őbb mondtam' de itt tclbbről van szó. Itt idő' és rendkívül sok feladat vź.ľ rźnk, és onök
jonnek ilyen mindenfele elfogadhatatlan, egyébként, tájékozottságrő| nem tanúbizonyságot
nem adó éľvekkel. Ez a gondom ezzel, Képviselő Ur. An, szeretném, hogyha valódi vitát
folýatnánk le és nęm packázĺtnak veliink, és megértenék, amit én mondok, meľt mind a
hárman ugyanań. szajkőzztk. Mi a célja, mi |esz a pénzugyi hatása, hany munkavźila|őt
bocsátunk el, meg sehányat. Nem ez a fę|adat. Lehet, hogy az ont'k logikájában eZ van,
engedjék el, nem ez a feladat. Nem ez ahelyzet. És nem az on<jk felelősége, onök most ezt
megcsináljĺík, elmennek ebédelni és hazamennek. De nekünk utána munkánk van ve|e. Ez a
probléma vele. Jakabfy Képviselő Úr, mondja!
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Jakabfy Tamás
Kcjszönöm szépen, akkor még egy kicsit tovább kárognék. Pont ezt javasoltam az előbb, hogy
Polgármester Ur azt mondta, hogy nincsen 13-uk kozött, aki ismerne minden pľoblémát. Pont
ezt javasoltam, hogy legyen a Hivatal keretén belül egy, aki ismer minden problémát. Eddig is
lehetett volna, nyilván volt is' de úgy gondolom, hogy nem ez a re|eváns irány. Az előzó
hozzásző|ásomban ftiltettem egy nagyon-nagyon egyszeľű kérdést, és akkor nagybetűvel újra
ft)lteszem, hogy mitől lesz ez jobb a sziilőknek,vagy a gyermekeknek?

Dr. Kocsis Máté
ot< euuol mit sem fognak étezni, azt fogsák látni, hogy folyamatosan jó ütemben javulnak a

körülmények.

Jakabfy Tamás
Akkor még két mondatot tennék a csoportszobák méľetével kapcsolatban, ha jól emlékszem,
kĺ'rtilbeliil két éwel eze|őtt' kéľtem ezeket az ađatokat és akkor lźńszott,hogy az épp aktuális
rendeletre nem tudunk maľadéktalanul gondot fordítani, tehát nem tudjuk maradéktalanul
betartani. Hát lehet, hogy szfüséges volna még fejlesztés ezekkel kapcsolatban is. Viszont a

hírem az, hogy a szülők eń az előterjesĺést az elmúlt néhány hétben hát elég jelentősen

megkonzultźLlták' elég kevésszet hangzott el, amit szerintem folyamatosan ismételnünk
kellene, hogy 1000 db aláírást gytĺjtĺittek ĺissze annak az érďekében, hogy mi ezt ma ne

fogadjuk eI, ezt az e|óterjesztést. Most én kikétem a kĹilönbözo jegyzőkonyveket, amik
beérkeztek az onkormányzatunkhoz, és majdhogynem egyhangúan minden érintett, nyilvan
nem egyhangűan,ha jől tudom, a 13 óvodából 11 esetben azt javasolták a szülők, hogy eztne
fogađjuk el. Es hát ezeket a jegyzőkonyveket végigolvasva azt kell mondjam, hogy az akép
tarult elém, hogy ennek a taľsadalmi elfogadottságanagyon' nagyon' nagyon alacsony. Ilyen
dolgok szerepeltek a különbözo jegyzőkönyvekben. ,,Szorongok az állásom meglarÍása
miatt,,, eZ egy óvónőtől. Nem látom a ľacionalitást az átgondoltságot. Az ĺjsszevont
intézményhá|őzat méľete miatt óriási a kockźzata annak, hogy sérül a gyerekek napi szintű
szakmai ellátása. A kimaradó 8 órában ki maľad a gyerekekke|?,, Ez atagíntézmény-vezetók
kĺjtelező őraszámával kapcsolatban, amikor ugye nem tudnak teljes méľtékbęn a csopoľtban
sem ľészt venni. ,,Mi ennek pontosan az érte|me? Profiltisztítás, mit éľtenek ez a|att? Mit ért

az e|őtefiesztő az alatt, hogy az tisszevonással tĺjbb óvodán belüli és kívüli pľogram
megvalósu|ásźlta lesz lehetőség? Ez a jövőben e|vész, hiszen egy ember nem tud egyszerľe 13

helyen lenni. Mi alkalmazottak tiltakozunk a tewezett ĺjsszevonás ellen.'' Akkor egyelőľe
befejezem. Ktjszönĺjm.

Dľ. Kocsis Máté
Folýassa inkább most továbbl Ez eľősen hangulatkeltő és maĺ az e|m,ű|t egy őrábaĺtisztźzott
felvetései. Mondja el még egyszeÍ, tiirelmesen meghallgatjuk! Folytassa!

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. ,Nálunk, ha a tagintézmény-vezeto heti 24 őrában a gyerekek kozé keľĹil,

akkoľ ez -I ővőnői állást jelent.'' Nyilvan ez azőta váItozott. ,, Mit jelent az íntézményi
Létszźtm optimális kialakítása?''

Dr. Kocsis Máté
Ezt mondta ę| az Itdikó, ha figyelt volna a Képviselő Úr rá is egy picit és nem a
hangulatkeltés sel lenne elfo gla|v a, de fo lýas sa !



Jakabfy Tamás

',Jelenleg is a torvényi előírások szerint van meghatározva a |étszám.,' A következő nagyon
érdekes: ,,Törvény írja e|ĺ|,hogy az óvoda teljes nyitvataftása alatt, 6 óľa 30 perctől 17 őra 30
percig olyan vezetőnek, illetve helyettesnek kell benntaľtózkodnia az épuletben, aki érdemben
tuđ intézkedni adott esetben, például baleset. En. hogyaĺ gondoljak megoldani?'' Most
már,hogy csak egy tagintézmény-vezetó lesz az intézménybeĺ. Aztźtn,,,Hogyan oldják meg a
tagóvoda vezetok peldául a következö dolgot, eú. egy 14 hosszü listäbol, aktiv részvéte| az
intézmények hatósági ellenőľzésében, illetve az ővőnők minősítési eljárásábaĺl. Szerintiink a
kommunikáció eddig is jól műkĺjdott a vezetők' a fenntartó, mfüödtető közcjtt. Aggódunk'
hogy esetlegáthe|yeznek munkavégzésre benntinket egy másik óvodába. A helyettesítéseket a
híányző dolgozók esetében eddig is megoldottuk és szerintünk ezután is meg lehet szervezní.,,
Egy óvodavezetorőI irjźk a kollégái: ,,Eddig független vezetőként napi 8-10 őrábanvégezte,
intézte az ővoda fęladatait. Az e|őterjesztésben társadalmi viszonyok átalakulását jelöli meg
az onkormányzat. A leírt fogalmi ľenđszer nem értelmezÁetó számunkĺa, a gyakorlati
tapaszta|atunk alapján nem merĹil ftl igény sem a szülők, sem a közösség részéről, hogy
sziikséges lenne a rendszer teljes átalakítása. A dolgozókban félelemként fogalmazódott meg
a feladatokhozigazodő munkaerő gazdá|kodás. A kolleganők biztonstryérzete avá|toztatások
hatásźna csökken' a további terheIések máľ kihatnak a gyeľmekek ellátásának színvonaláta,
szakrnaí munkájuk eredményességére. A feladatok el|źtásźhoz szfüséges a megfelelő
infľastruktuľa kia|akítása. Jelenleg a Szigony utcai ĺészlegben nincs internet elérhetőség,
megfelelő szźtmítőgépes egyéb iroda-felszerelés.'' Végtelenül, végtelenül tudnám folyatni
még' van egy oldalnyi belőle, most már nem húzom még tovább' csak az utolsót olvasnám
fol ,,Azabaj, hogy a szülők nem|átják, hogy ermek mi értelme van.'' KöSzĺjnĺjm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Alpolgĺáľmester Asszony' paÍancsolj on !

Sántha Péteľné
Köszĺinöm szépen a szőt, tulajdonképpen mindet fölolvashatta volna. Ez az első k<ĺrtis, amely
okafogyottá váIt. Csupa olyanokat olvasott fül' amit azőta megoldottunk. Erőss Gábor
képviselő riada|máĺa szeretnék válaszolni. Azakét óvodavezető, aki je|eńe, hogy nem kívan
nem tagóvoda-vezetóként, hanem az egyik semmiféleképpen, tĺjbb mint egy éve je|ezte,hogy
o mát nem szeretne vezető lenni, hamarosan majd nyugdíjba megy. Mindenesetľe mondom,
tcjbb mint egy éve jeleńe, hogy a vezetőí megbízatását csak ez év július 31-ig kéri
meghosszabbítani és csopoľtban szeretné folytatni a tevékenységét. A másik óvodavezető
februárban je|eńe nekem, hogy miutan náluk több csoportban óvónőképzés zajlik, illetve
odajárnak a fĺĺiskoláról, ő inkább velfü szeretne foglalkozni a késobbiekben. Köszönöm
szépen.

Dľ. Kocsis ľ{.áté
Hangulatkeltésnek éľthető v olt az on részétől. Parancsolj on, Képviselő Úr !

Dľ. Erőss Gáboľ
Köszcjnöm a szőt. A bizottsági ülésen ftilmeriilt, nem én vetettem fel, mert azt gondoltam,
hogy Alpolgáľmesteľ Asszony egyből úgyis cáfo|ja, de meglepetésemľe nem cáfolta azt a
sajtóhírt' amely aľ.őI sző|t, hogy tulajdonképpen burkoltan az ővodavezetőket illetve rajtuk
keresztül a sziilőket megfenyegette. . .
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Dľ. Kocsis M:áté
Na, akkor most megvonjuk a szőt ontől, Képviselő Úľ, most megint át|épett egy határt
ugyanis. Azért a pofátlanságĺak is van hatáta, K&đezze meg a 13 óvodavezetőt,hogy mikor
volt-e a 9 évben olyan, vagy aZ elmúlt hetekben' hónapokban, hogy megfenyegettük őket.
Tehát az,hogy a libeľális bańtai miket potyörésznek le, sötét szerkesztőségekben a bugyuta
újságjaikba) az a maga dolga. De, hogy egy testtileti ülés jegyzőkönyvébe megfélemlítésľől
beszéljen, örüljön, hogy nem fogom érte foljelenteni! orĹiljon neki és kciszönje meg! Es
hattrozottaĺ visszautasítom, életemben nem fenyegettem meg egyetlen egy óvodavezetőt se,

de mást se, ezt itt előttük bátran tudom mondani. Sőt az ellenkezője szokott tĺjľténni, hogy a
legjobb kapcsolatban szoktunk, még a legnehezebb időszakokban, a |egnehezebb vitás
kérdésekben is a legkonstruktívabban szoktunk egymáshoz hozzááIlni. Hogy vagy éĺ,vagy az
Alpolgármester Asszony megfenyegette volna az ővođavęzetőket, ezt kikérjiik magunknak és
öľtiljön, ha nem jelentem fel érte, rága|mazásért. Fogok rajta gondolkodni. Azért álljon meg a
menet Képviselő Ur, tudom, hogy ezt eI kellett mondania, mert már néhĺíny iĄságírőbarźija
Ieírta, hogy ez biĺos így történt, de, hogy belemondja a testĹileti ülésbe, azt kikérem
magamnak' Alpo 1 gáľmester Asszony' parancsolj on !

Sántha Péteľné
Köszönöm szépen, de akkor hadd kéľjem, mondja el végig a Képviselő Úr! Nem, jó.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Simon György képviselő ur következik ahozzászólások soľrendje szeńĺt. Legfeljebb kér újra
szót és megpróbál tartózkodni arága|mazó kijelentéseitől. Simon Gyorgy, paľancsoljon!

Simon Gytiľgy
Köszonĺjm szépen a szőt, én azza| kezdeném, hogy kicsit magamban pľóbáltam összefoglalni,
hogy mi az, amiben mindannyian egyetértünk itt ebben a teľemben. Vannak óvodák, amik
nemcsak a keriilethataron belül éľtesültiink arról, hogy jól működnek - ahogy ľégen egy
vezeto mondta _ minden nagyon szép és minden nagyon jő az ővodfükal kapcsolatban. Hadd
mondjak egy ipari példát, amit én nagyon ľégen egy munkahelyen tapaszta|tam, volt egy
nagyon jól mfüödő termék ennél a cégnél. Nagyon kedvelték a vásáľlók, egyébként ez egy
szo|gáItatás volt. Ugy &eńe a felső vezetés,hogy ezze| a termékkel foglalkozni kęll, mert ez
annyira jó, hogy ebből még t<ibbet ki lehęt hozni. Elkezdték piszkálni ezt aterméket, és azlett
avége, hogy csokkent ennek a terméknek a népszenisége, kevesebbet vettek belőle, tehát ez a
nagy ráťĺgyeléssel, átszervezéssel pont az e||enkező hatást érték el. Ez csak egy példa, hogy
remélem ezze| nem így lesz, de most nem mernék kcitni fogadást, de már megtudtuk, hogy ez
nem egy fogadóiľoda. Ugyhogy, most e|hangzott, nem akarom ismételni, Jakabfu
képviselőtaľsammal értek abban egyet, hogy az az egyet|en cél, amit itt megfogalmaztuĺlk,
hogy a jobb kommunikáció és a best praktice, azaz ajó gyakorlatok átvétele óvodák köztjtt
megtörténjen, szeľintem is megoldható lenne egy egyszemé|yi menedzserrel, aki az
onkormanyzat tészéről félállásban ezt e|végezné. Eń. a kommuniktrciős té,szét, én ezze| a
résszelJakabfu Tamással értek egyet. Kĺjszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M.áLté

Biztos, hogy az lenne a lffitikájuk, hogy ľáęrőltetttink egy kiilsős személyt az ővođavezetőWe.
Akkoľ még ezt kellene meghallgatnunk. Teljesen mindegy. Jakabfu Képviselő Úr,
paľancsoljon!
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Jakabff Tamás
Köszönöm szépen, még találtam egy pt!Í éľdekeset, fülolvasnám egy percben. ,,SzĹilőként
majd be kell jelentkezni, kapnak egy időpontot, és majd írásban 30 napon belül kapnak
valamilyen vá|aszt. Ezek nem a hatékonyságot segítik elő. Tornateľem nincs, amit mar 15 éve
ígérnek. A csúcsvezetéssel itt is az lesz, hogy el fogják ktildeni a szülőket iđe-oda.,, Ez
nagyon éľdekes: ,,Eddig hétvégén is bementek az ővőpedagógusok az ővodát takarítani, most
már nem fognak menni, mert nem érzik magukénak.'' Aztán ez a legutolsóbb ez meg
onĺjknek szól, illetve nekünk sző|: ,,Kozben volt egy vá|asńás, a dtjntés előtt 4 hónappal
átbogarźsztam a vźůasztźsi programokat és nem talá|tam utalást arra, hogy óvodfüat akamak
összevonni. ,, Kciszönĺim szépen a lehetőséget.

Dr. Kocsis Máté
Mi is kcjszönjtik, öľĹiljön Képviselő Úr, hogy htLtta|ülaz óvodavezetőknek, a takaľítós részné|
IéńtavoIna őket. De hát mindegy. Ttirelemmel várjuk a további hozzźsző|tlsaikat. Erőss Gábor
képviselő úr.

Dr. Erőss Gábor
Köszonom a szőt, Polgármester Úr megint félreértett, nem véletlenül. Aľról számoltam be,
amí abizottsági tilésen történt és arľól, hogy én magam is meglepődtem, hogy Alpolgármesteľ
Asszony csak ennyit váIaszoIt eľre, mondom nem én hoztam fel ott a témá! hogy nem ezt
mondta szó szerint. De akkoľ beszélnék másról is. Visszatémék az eredeti javas|atra, mert jó
leĺľte, ha meg tudnánk abban állapodni, hogy brár onok nem tartják mega|apozottĺak az
aggályokat, mégis nagyon sok aggály van. Ha tehát van 1000 a|áirás szülők, és itt lakók
részéró|, hogy nem támogatják ezt, és kéľik, hogy hívjon életre az onkoľmtnyzat egy
fürumot, amelyen végig lehet beszélni ezeket a problémákat, akkor tegyenek egy nagyvonalú
gesztust, hívják életre, vagy szeÍvezzék meg ezt a fórumot, ahol éľdemben lehet a dolog
ĺisszes vonatkozásáról beszélni vagy csak egy zárője|et nyissak, félórával eze|őtt felvetettem,
hogy a működtetés is nagyban átalakul, ugye a Kisfalu megkapja, eľTe nem válaszoltak. Ezer
vonatkozásavaÍL ennek a kérdésnek, amik nincsenek végiggondolva és nincsenek a szülőkkel
végigbeszéIve. Az aggźiyok lehet, hogy onök szerint mega|apozatlanok, szeľintem viszont
mega|apozottak, amennyiben azok a garanciák, amiről végig beszéltink, igen, mi ellenzékiek,
nem szerepelnek az e|óteqesztésben. Nem szerepel gaľancia aľra, hogy vá|tozat|anok
maradnak a pedagógiai programok, nem szeľepel garancia arra, hogy a kommunikáció jobb
lesz, ellenkező|eg, ań,|átjuk, hogy két plusz szintęt beiktatnak a döntéshozők és az ővodák
közé. Es így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát támogassfü a szĹilők kérését,
halasszuk e| ezt a döntést, ha meg fudják gyíSzni a szülőket, akkor én is támogatni fogom ezt a
javaslatot, én a magaĺn ńszérőI most ezt ebben a formában teljesen mega|apozatlannak
taľtom. Es egyébként pedig a végén, ha mégis döntésľe keriilt a sor' akkor ez egyébként
szintén az SZMSZ-ben egy kültjn nevesített lehetőség, én kérni fogom, hogy névszennti
szavazás legyen. olyan éľtelemben' nem olyan éľtelemben, hogy a ttlbláĺ látjuk a neveket'
mert az a jegyzokonyvben nem szeľepel, hanem olyan éľtelemben, mondom az SZMSZ ęzt
kül<jn nevesíti. Tehát ań.kérem, hogy aszereint azSZMSZ.ben szereplő ľendelkezés szerint
legyen névszerinti szavazás. Köszĺjnĺjm.
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Dr. Kocsis Máté
Ez az izzadságszagú megfelelési kényszert anrlyira csodálom magában' hogy így egyből
teljesen értelmetlen dolgokat föl tud tenni. Képviselőként igazáĺ tudhatná, hogy névszeľint
szavazunk és mindent tarta|maz a jegyzőkonyv. Elképesztő ęz az igyekezet. Képviselő Ur,
nagyon-nagyon sok idő elment, én nem akarok mar erről sok időt vitatkozni onnel,
maľadjunk annyiban, hogy én is a politikavi|ágában élek. Hogyha odamegyek egy szilohoz
és higgye el, hogy nekünk az e|mil|t hónapokban sok visszacsatolásunk volt, ha odamegyek
egy szülőhöz egy óvoda bejáratánáI egy aláirásgytijtő lappal, amiben egyébként előszeľetettel
onĺ'k is részt vettek és ań. mondom neki. (Kozbeszóĺás.) Bocsásson meg, hadd fejezzembe!
És an' mondom neki, hogy egyetért-e a kedves szülő, Ákos éppen ľád gondoltam az e\obb,
tudod is, hogy miért, még akkor is, ha az ilr itt kiabál nekem, hogyha úgy teszik fel a kéľdést,

hogy egyetért-e a kedves sziilőtaľsam azzaI, hogy összevonják az ővođákat. hát természetesen
én is aláírnám. De nem t<jrtént hiteles tájékońatasa meg abban a pillanatban a szülőknek.Ez a
gond ezze|' egyébként hogyha egy év múlva fĺilteszik ugyanezt a kérdést ugyanannak az 1000
embernek, vagy 500-nak, vagy nem tudom mennyi volt pontosan, mert volt aki ktjzülük nem
kerületi lakos, nyilván iđe jźltatja a gyerekét óvodába. Fölteszik ugyanannak az X száz
embernek, akkoľ kíváncsi leszek, hogyha azt akérđést teszik ftl, hogy érzéke|t-e va|anit az
óvodai iréľryitás átalakításábőI az elmúlt egy évben, vagy ľossz iľányba mozdultak el a
dolgok, akkor most mondom onnek' nem lesz 50 alźlírása sem' Ez a gondom ezze|, a kérdés
feltevése éľti, meg azaZ állapot, azahangulat, amit elő lehet íđézni egy ilyen ügyben. Az,
amit on is itt csinált, meg néhany ellenzéki képviselő csinált az e|miĺItkét őrttbarl. A riogatás,
aveszé|yérzet,ráađźsul apellálnakaz apai meg azanyai ösztönökľe. Tehát ań.mondják,ań.
sugallják folyamatosan, hogy mi valami rosszat akarunk a gyerekeknek. Nekiink vannak
gyerekeink és ezért indulatosabb az ember a kęlleténél, mert elemi ösztönökĺe apellálva
végzika politikai munkájukat. Úgy pľóbálnak politikai tőkét kovácsolni, aminél felháborítóbb
dolog nincs, mint ahogy az sincs, hogy gyerekeket vonnak be és itt hadd mondjam el, hogy
gyerekeket vonnak be egy olyan onkormányzat-ellenes demonstľáciőba, amiről egyébként a
gyerek mit sem tud, és mi azon dolgozunk, hogy neki jó legyen. Az aproblémán az egéssze|,

Képviselő Úr, hogy én is a politika vi\agábő|jĺlvĺik és ismerem azt az attiĺĺdĺit, amit onök itt
most képviselnek. A ľiogatás, a felelemkeltés' és az egészséges apai, anyai ösztönök
felélesztése, valamivel szemben, amit ontjk tulajdonképpen seÍIrmilyen alapon nem fudnak
bírźini, hiszen ęzerszeÍ onökkel is átbeszéltĹik négyszemkozt,tízszenközt elmondtuk minden
vonatkozás át, bizottsági iilések tömkelege, már tava|y ősszel is említettiik onöknek, már
elmondtam hatszemktjzt is, hogy mí az egésznek az érteIme. Semmi máą ez egy politikai
szirlhź^z az onök részérő|. Engem ez zavar ebben, és olyan móđszerrel, ne haragudjanak meg,

de nem tudok tĺĺmogatni, és nem is taľtok elegánsnak és ízlésesnek. Jakabfy Képviselő Ur,
parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Kcjszonöm szépen. Ügyrendi javaslatot teszek, hogy a sztilők újľa jelentkeńek, adjuk meg
nekik aszőt. Köszönöm.

Dr. Kocsis illáLté
Nem kell máľ erről szavazni Képviselő Úr, majd ahozztszőlások rendjében dönthetünk úgy,
mźr egyszer hozzźljźrultak. Alpolgármester Asszony kért elősztfu szőt, mar egy negyedórája,
paľancsoljon.



Sántha Péterné
Köszönöm szépen, és Polgármesteľ Úrnak kül<jn köszcĺnöm, hogy megadta a szót Eľőss
Gábornak, hiszen ekkor villant az agyamba, hogy melyik tegnapi felszólalásról van sző, amit
Camaľa-Bereczki Feľenc Miklós intézettnekem. Megvallom őszintén, hogy megvananagyon
komoly gyújteményem ęrről az egész ővođaátszervezési históriaľól, de pont ez a cikk nincs
meg. Erről csak egy május 7-én, hozzćúartozil<, hogy május 7-én délelőttľe behívtam az
óvodavezetőket, Kincses Ibolya kođavezeto asszony szeretett volna sok mindenľől részletes
tájékońatást adni, és ha mźlr ná,|am voltak a leadott aláíľások, akkor erľől is beszélgettünk,
tehźń ezt az apropőt feIhaszná|tam eľľe. Ezen a napon május 7-én 22 őra 42 perckoľ érkezett
minden óvodavezető szźlmára egy email, amelyben iđézek:,,Kedves óvodavezető! Május 6-án
szerdán több mint 1000 aláíľást adtunk le, amely tiltakozik a VIII. kerületi óvodák tervezett
ĺlsszevonása ellen. Ennek nyilván óľiási szak'rĺaí és politikai súlya van. Reméljĺik' hogy a
Képviselő-testiilet is belátja, hogy a szülő aktivitása erofoľrás, ellenĹikľe vá|toztatni hiba és

butaság. Ehelyett a szülőkke| és az óvodai vezetőkkel közös álláspontot érdemes elfogadniuk.
Sajnos más keľületben előfordult, hogy a fenntaľtó arra osńokéIte a vezetőket, hogy
pszichológiai nyomás a|á he|yezzenek aktív szülőket. Ha ez a VIII. kerületben is
megvalósulĺa, az arľa utalna, hogy az a|áirők ađataiva| visszaélnek, például illetékteleneknek
aďtákmeg az aláírók neveit, adatait. Nyilvanvalóan sok száz szulót megfelemlíteni nem lehet.

Ha bárkit, bármilyen támadás ér amiatt, mert élt törvényes véleménynyilvánítási jogźnal, ań.
meg fogiuk védeni. Ha adatokkal való visszaélés töľténne, akkoľ eljarást fogunk
kezdeményezni. Kérjfü, hogy tartsĺĺk tiszteletben a szülők jogait és még nyomás hatásaľa se
keveľedjenek jog1alan eszköz<jk haszná|atttba.'' Nem folyatom tovább. További jó munkát.
Erre tették fel a kéľđést, hogy én azt mondtam, ezen az ominózus összejövetelen, hogy
minden egyes aLáírást meg fogunk vizsgálni. Erre mondtarn azt,hogy ez így nem hangzott el.

Noha mostmár ott taľtok, hogy esetleg megkéľem az ugyvédet, akinél letétbe he|yeńék az
aláíľásokat, hogy valóban vizsgáljuk meg, hogy mennyi az annyi. Es rendben van, ahogy
Polgármester Úr is mondta, akát egy kozéľtben, akźr a vonaton, meg lehet kérdezni
tápiószelei, szolnoki, karcagi mit tudom én milyen illetőségű vagy ottlakó embeľeket, hogy
egyetéľt-e Józsefuaľos óvodáinak összevonásával. Tehát' nem mondtam ilyet, de komolyan
gondolkođom rajta, hogy valóban érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyi az anrryi.
Koszönöm szépen.

Dr. Kocsis }.ĺ.áúé
Ha tíz szuIő írta volna ezt a papitt, akkor is azt mondanám nekik, hogy sosem azon
dolgoaunk, hogy valami rossz legyen. Egy év múlva nézzék meg, hogy mi változott. Ennyi
biza|mat tudnak nekünk adni eruryi idő utĺĺn. Egyébként pedig elég sok garanciális elem épült
be ebbe a javaslatban, a legfontosabb maguk a személyek. Amíg a személyek nem váitoznak,
sem a vezetók, sem az óvodapedagógusok személye, ađdig garaĺtźitan nem tud semmi más

nagy dolog sem változn. Ez az egyetlen gatancía, nyilván én nem vagyok garancia sem

onöknek, sem a valamilyen módon felreéľtelmezett sziLőknek, vagy felrevezeteÍt sztilőknek.
Én nem vagyok garancia, az ővođavezetók azokLesznek. Majd egy év múlva meg kell nézni,
hogy milyen lett, javaslom a Képviselő Uraknak is, a folyamatos problémafelvetések mellett,
meft azt mindig megteszik. De most ha visszakeresnénk, hogy hany tigyben vetették fel a
problémát és egy éwel később hány ügyben monitoringońákaz onök álláspondát, abírá|atait
a mi dontésünkkel szemben, akkor erős zavart okoznék a rendszeriikben. Ugyhogy tul
vagyunk rujta, a Hölgynek szeľetném még megadni a szőt, a szülőnek. Parancsoljon!
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Szolnoki Pálma
Kĺjszönĺjm szépen' hogy megkaptam a szőt. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a mostani
napirendi megbeszélés ennyire félrement és ennyire politikai vita lett, ahelyett, hogy aľról
beszéltiink volna' hogy hogyan lehet az aggtĺ|yokat egy kicsit eloszlatni néhany plusz
garanciális elemmel. Például e\hangzott az, hogy ugye itt a napiľend itt nem is érdekes, és

akkor miért kell egyesíteni. Hogyha ezt péIdául kivennék a napirendek egységesítését, a
napirendekľol ań., hogy a csúcsvezető dönt a napirendľől, ő fogadja eI.Ez már egy olyan
gaľanciális elem lenne, hogy ennek az e|fogadását nem kötnék a csúcsvezetohoz, ami nagyon
megnyugtatná a szülőket. Ténylegesen arról van sző, hogy nem az összevonás ellen vagyunk.
A szakmai pľogram' bocsánat, Íehát a szakmai pľogram' hogyha ténylegesen ilyen garanciákat

kapnánk, nem is lenne probléma. En nem is éľtem, hogy miért nem erľől volt itt szó. Nagyon
sajnálom ezt a cirkuszt. Nagyon sajnálom ań. is, hogy sziilők jtlnnek azt gondolom, hogy
részletesen megfogalmazott érve1kkel, és akkor ahelyett, hogy meghallgatnák, megtámađják,
hogy biztos felrevezettek mindenki mást. Nem ez volt a cél. Nekünk nem politikai célunk
volt, nem az volt a célunk' hogy megtámadjuk az onkormányzatot. Azt akatuk kérni, hogy
kicsit racionálisabb legyen az összevonás, például az egységes óvodai pľogram helyett, vagy a

csúcsvezetőhöz köttjtt elfogadása helyett azt hagyjuk meg az óvođáknak. Néhríny ilyen
engedmény már borzasiĺtó sokat jelent a szüloknek és sz.runk egyébként a politikai vitára. Es
nagyon-nagyon bántó, hogy ennek lettünk az elemei, én nem ezért dolgoztarl az elmúlt
időszakban, hogy ennek legyek az e\eme, és nem is akartam kiemelni, hogy hány aláíľás, nem

az a lény eg, hanem az, ho gy hall gassák meg az aggályainkat. Köszĺjnĺjm.

Dr. Kocsis M.áté
Nem mondtuk, hogy onök politikai szandékkal csinálták, csak tudjanakrő|a, hogy ilyenkor a

potitika mindig rá fog épülni, ha tnĺjk egy civil kezdeményezésbe belekezdenek, azt.

megszimatolja a politika, áIta|źĺban ez a mindęnkori ellenzék, teljesen mindegy, hogy éppen ki
foglalja eI ezt. a mezot, az rá fog gyógyulni egy ilyenľe. ok jáľjak a kerületet, heccelik az

embereket, ez a munkájuk' tulajdonképpen, hogy hecce|jék az embereket. Önĺjk nem tudnak

erről. Viszont kettő dolgot akkor operatíve hadd mondjak, ami garanciális elem, az egyik az,

hogy ugye a pedagógiai programľa vonatkoző részt az a koznevelési torvény tartalmazza,
Tehát azza| nem fuđunk mit kezdeni' egyfelől az a galaÍLciája, másfelől ehhez nem tudunk

hozzźný|ni, ezt törvényeken alapszik, az nem a mi dtjntésünk. Ugyanakkor a páIytnati

kiírásban aJegyző Asszony egy sortjavasol beleíľni, ,, A költségvetési szerv tevékenységével
összefüggő és a keľĹilet je||egéhez ígazođő szakmai vezetői koncepció és szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések a jelenlegi óvodai pedagógiai progľamok
meglartásával.,, Ez a második pźiyazati feltétel. Tehát a vezető, amikoľ páIyźz;ik, akkor úgy
kell benyujtani a páLyźĺzatźi, hogy a jelenlegi óvodai pedagógiai programok megÍartását

gararftáInia kell benne. A Jegyzó Asszony á|tal a törvények közĺjtt mozgő módosító javaslat a
páIytnat kiíľásával kapcsolatban. Jelzem, én előterjesztőként azért úmogatom, mert mint
elmondtam' nem az a cé|ja, utoljára is szeretném elmondani, 'hogy Ílem az egésznek a cé|ja,

hogy báľmi a peđagógia progľam kapcsán megvtůtozzon. Ugyhogy ezze| a módosítással,

hogyha Alpolgármester Asszony is egyetéľt vele, akkor így terjesztjtik a Képviselő-testület
döntése elé. Egyébként sajnálom, csak onnek mondom, aki ritkan jaĺ ide közénk, itt minden

vita politikai vitává' szokott fajulni. Tehát ha azt gondolnfü a polgáľok, hogy aZ

onkormanyzatot elkenili nagyívben a politika, hát nem szokta, sajnos e7, egy ilyen világ. Mi
is nehezen éltink ezze| egyut1' de megszoktuk.
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Ugy hogyha ez kellemetlenséget okozott onöknek, azért e|nézést kérünk, đe a gyakoľlott
képviselő-testületi tiléSt látók már tudják, hogy ez i|yen. Különĺjsen, hogyha indulatossá is
válik egy vita, akkor az végképp el szokott fajulni, nem ľitka ez sem. A napirend vitti1át
lezźtrom. Az imént módosított, az e|őbbiekkel elmondott módosított hattlrozatí sorľól' amely
21 pontból áll, minősített tĺibbséggel kell döntentink. Kéľem, szavazzanak!

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.1) afenntartásában működő:

a) Gyerek-Viľág Napktizi otthonos óvodát /székhely: LO82 Bp. Baross u lIlllb,
telephely: 1082 Bp. Baross u.9I-93.1,

b) a Kincskereső Napközi otthonos ovodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,

c) a Várunk Rád Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Csobáncu.5.l,

d) NapsugarNapközi otthonos óvodát 11086 Bp. Dankó l.3I.l,
e) a Koszorú Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Koszoru u. 14-16.l,

Đ HétszínvfuźĺgNapk<izi otthonos óvodát/1081 Bp. Kun u.3.l,

g) MesepalotaNapközi otthonos óvodát/1085 Bp. Somogyi B. u. 9-I5.l,

h) TA-TI-KANapközi otthonos óvodát 11086 Bp. Rakócziifi15.l,

Đ Pitypang Napközi otthonos Ővodát lIO87 Bp. Szazađos űt 14.l,

j) Szíváwány Napközi otthonos óvodát /szé|<he|y:1083 Bp. Szigony u. 18., telephely:
1083 Bp. Tömő u.38lN,

k) Sztnszorszép Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Szí,au.2.l,

1) Naprafoľgó Napközi otthonos óvođát lIO84 Bp. Tolnai Lajos u.7-9.l,

az áL|aĺnháńartásrő| szoIő 20t1. évi CXCV. törvény 11. s (3) bekezdése alapjźn -
tekintettel anemzeti ktjmevelésľől szóló 20I|. évi CXC. tĺirvény 84. $ (7) bekezdés b)
pont ba) alpontjara - 2015. augusztus 1. napjźxal. egyesítéssel (összeolvadással) tĺjrténő
átalakítás sal átszew ezi.

I.2) A Katica Bcjlcsőde és Napktizi otthonos óvodát (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter
u.37.) az Aht. 11. s (3b) bekezdés b) pontja a|apjáĺ _ beolvadásos külonválással
megszĹinteti, oly módon, hogy a megszűnő Katica Bĺj1csőde és Napközi otthonos
ovodával óvodai jogviszonyban álló gyermekek nevelését-oktatásźt 201^5. augusztus 1.

napjátő| a jogutód Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Napraforgó Egyesített' ovoda Katica Tagóvodája fogja ellátni, a Katica Bölcsőde és

Napközi otthonos ovodával bĺilcsődei jogviszonyban á||ő gyermekeket 2015.
augusztus I. napjátő| a Jőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsődék 1089 Budapest, Vajda Péter
utca37. szám alatti telephelyén tagíĺtézményi formában működő Katica Btilcsőđe fogja
ellátni.
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1.3) Az összeolvadással 2015. augusztus 1. napjával alapított új költségvetési szerv a 13

óvoda egy székhely óvodaként és l4 tagóvodaként mfüödik tovább.
Az új kĺiltségvetési szerv székhelye a Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u.7-9.
Az tĄ költségvetési szerv elnevezése: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormanyzat Naprafoľgó Egyesített ovoda, ľovidített elnevezés: Napľaforgó Egyesített
óvoda.
A 14 tagővoda neve, címe:

1. Napraforgó Egyesíteft óvoda Gyerek-Viľág Tagóvodája 1082 Budapest, Baross u.

111/b.

2. Napraforgó Egyesíteft óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1082 Budapest, Baľoss u. 91-93.

3. Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvod ája 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 3 5.

4. Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

5. Napraforgó Egyesített óvodaNapsugár Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.

6. Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagővoďźlja 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.

7. Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 1081 Buđapest, Kun u. 3.

8. Napraforgó Egyesítefi óvoda Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

9. Napraforgó Egyesíteft óvoda ľÁ-ľI-ra Tagóvodája 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

10. Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest,Százados út 14.

1 1 . Napľaforgó Egyesített óvoda Szivárvtny Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.

12. Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tcimő u. 38/A.

13. Napraforgó Egyesíteft óvoda Százszorszép Tagóvodája 1086 Budapest, Szí,lzu.2.

14. Napraforgó Egyesíteft óvoda KaticaTagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataĺidő: 2015.július 3 1.

2.) ahatźrozat 1. pontjában foglaltak a\apján2015.július 3I. napjźxa| visszavonja
a) Aissou Eľzsébet a Mesepalota Napközi otthonos ovoda vezetéséľe kapott magasabb

vezetoi megbizásźi;
b) Bukovicsné Nagy Judit a Koszorú Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott

magasabb v ezetői me gbizásźú:.

c) Csabainé Lampert Ágnes a Százszotszép Napkĺjzi otthonos ovoda vezetéséľe kapott
magasabb v ezetői me gbizását;

d) dr. Gyurasitsné Puha Ibolya a Gyerek-Viľág Napközi otthonos ovoda vezętésére
kapott magasabb v ezetői megbízását;

e) Gyurkovics Miklósné a Napraforgó Napközi otthonos ovoda
magasabb v ezetői me gbízását;

Đ Husvéth Laura a Hétszínviľág Napkdzi otthonos ovoda vezetéséľe

vezetésére kapott

kapott magasabb

vezetői megbízásźú;.
g) Inotainé Sólyom Évu a Napsugar Napközi otthonos ovoda vezetéséľe kapott

magasabb v ezetői me gbízását;
h) Juhász Andrea a Vaľunk Rád Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetoi mesbízźLsát:



Đ Kakuja KIźra a Katica Bĺjlcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda vezetésére kapott
magasabb v ezetoi me gbizását:

j) Matisz LászIőné Szivárvány Napkozi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetoi megbizását;

k) dr. Támokiné Joó Itdikó TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott
magasabb v ezetőí megbízását;

l) Tavaszi Józsefné Kincskereső Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetőj megbizźĺsät;

m) Váradiné orosz Agnes a Pitypang Napközi
masasabb v ezetói mesbízźLsát

otthonos ovoda vezetésére kapott

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.július 3 1.

3.) óvodavezetői pźiytzatot jelentet meg a Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefuarosi
onkoľmányzat Napraforgó Egyesített ovoda vezetói áI|ásheIyére az előterjesztés 17.

melléklete szeľinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2015. május 31.

4.)tagintézményvezetoimegbiztlst ad 2015. augusztus 01. - 2015. decembeľ 31. ktjzötti idószaka:

a) Aissou Erzsébet részére a Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája /1085 Bp.
Somogyi B. u. 9-15.l intézmény szervezési feladatainak elIátźrsttta. A besorolás alapjául
szo\gźiő fizetési osńźiy főiskolai végzettségű Mesterpedagógus l 14. ťlzetési fokozat az
ďább i illet

Illetménv 397 799 Ft
Yezetói pótlék
tagintézményvezetoi pótlék méľtéke foiskolai
illetménvalap20 oÁ-a

33 150 Fr

Osszesen 430.949
Mindĺjsszesen kerekítve 430.900 Ft

Bukovicsné Nagy Judit részére a Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagővodźlja /1086

Bp. Koszoru u. |4-16.l iĺtézmény szervezési feladatainak e||átására. A besoľolás alapjául
szolgáIő fizetési osztá|y egyetemi végzettségrĺ Pedagógus II. l |3. fizętési fokozat az

bii
Illetménv 355 473 Ft
Yęzetói pótlék
tagintézményvezetői pótlék - méľtéke egyetemi
illetményalap20 Yo-a

36 459 Ft

Osszesen 391 932 Ft
Mindĺjsszesen kerekítve 391.900 Ft

b)

alźtb
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c) Csabainé Lampert Agnes tészére a Napľaforgó Egyesített óvoda Szźzszorszép
Tagóvodája /1086 Bp. Szuz u. 2.l intézmény szervezési feladatainak ellátásáta. A
besorolás aIapjáu| szolgáló fizetési osztá|y fóiskolai végzettségu Pedagógus II. / 12.

fi zetési fokozat az a|ábbi illetménnyel :

Illetmény 314 9f5 Ft
Vezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalap 20 Yo-a

33 150 Ft

Osszesen 348 015 Ft
Mindösszesen kerekítve 348 100 Ft

dr. Gyurasitsné Puha Ibolya részéte a Napľafoľgó Egyesített ovoda Gyeľek-Ylrág
Tagóvodája 11082 Bp. Baross u llllbl intézmény szęrvezési feladatainak ellrtttsáta. A
besoľolás alapjźnl szolgá|ő fizetési osztáIy főiskolai végzettségu Pedagógus II. / 12.
fi zetési fokozat az alábbi illetménnvelesl az

Illetménv 339 788 F1

Yezetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék mértéke főiskolai
illetményalap 20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 372938Ft
Mindĺjsszesen kerekítve 372 900 Ft

Husvéth Laurarészére a Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája /1081 Bp.
Kun u. 3.l íntézmény szeľvezési feladatainak ellátásźra. A besorolás alapjául szolgáló
ťlzetési osńźiy főiskolai végzettségu Pedagógus I. l 5. fizetési fokozat az a|ábbi
illetmé

I1letménv 232 050Ft
Yezetői pótlék
tagiĺtézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetményalap20 oÁ.a

33 150 Ft

Osszesen 265 200Ft
Mindösszesen kerekítvę 265.200Ft

Inotainé Sólyom Eva részére a Napraforgó Egyesített ovoda Napsugáľ Tagóvodája /1086

Bp. Dankó u. 31./ intézmény szewezésí feladatainak e||átására, A besoľolás alapjául
szo|gá|ő Íizetési osztáIy főiskolai végzettségllPedagógus II.l15. fizetési fokozataza|źlbbi
ill

I1letménv 339 788 Ft
Yezetőí pótlék
tagiĺtézményvezetói pótlék méľtéke főiskolai
illetménva|ap20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 3',t2 938 Ft
Mindtlsszesen kerekítve 372 900 Ft

d)

e)
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g) Juhász Andrea részére a Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája /1086 Bp.
Csobánc u. 5.l intézmény szervezési feladatainak e||átására. A besoľolás alapjául szoIgálő
fizetési osńá|y főiskolai végzettségű Mesterpedagógus l 9. ťlzetési fokozat az alźlbbi
i1letménnyel:

Illetménv 356 36r Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértékę főiskolai
illetménvalap 20 Yo-a

aa
JJ 150 FI

Osszesen 389 511 Ft
Mindĺjsszesen kerekítve 389 s00 Ft

h) Kakuja KIárarészére a Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagővodája/l089 Bp. Vajda
Péter u. 3].l iĺtézmény szervezési feIadatainak ellátására. A besorolás aLapjźlul szo|gtiő
fizetési osztáIy egyetemi végzeÍtségű Mesterpedagógus l 15. fizetési fokozat az a|ábbi
illetménnvelIulvęl.

Illetménv 446 620 Ft
Yezetoi pótlék
tagintézményvezetői pótlék - mértéke egyetemi
illetménvalap20 o/o-a

36 459 Ft

Osszesen 483 079 Ft
Mindösszesen keľekítve 483 100 Ft

Matisz Lász|őnérészéreaNapraforgó Egyesített óvoda SzivárvźnyTagővodája/l083 Bp.
Szigony u. 18./ intézmény szęrvezési feladatainak e|lttásfua. A besoľolás alapjául szolgźiő
fizetési osztźt|y foiskolai végzettségű Mesterpedagógus l 10. ťĺzetési fokozat az a|ábbí
il

Illetménv 364 649 Ft
Vezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke foiskolai
illetményalap 20 oÁ-a

33.150 Ft

Osszesen 397.799 Ft
Mindĺjsszesen kerekítve 397.800 Ft

dr. Tĺírnokiné Joó Ildikó tészére a Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája
l|086 Bp. Rakóczi ilt 15.l intézmény szewezési feladatainak e|Iźtźsźlra. A besorolás
alapjáu| szo|gźiő fizetési osńáIy főiskolai végzettségű Pedagógus II. / 15 fizetési fokozat
azalább ll

Illetmény 339 788 Fr
Yezetoi pótlék
tagintézményvezetőí pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 372 938 Ft
Mindösszesen kerekítve 372 900 Ft

i)

i)
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k) Tavaszi Józsefné ľészére a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája 11089

Bp. Bláthy oĺó u. 35.l intézmény szervezési feladatainak el|átźstlra. A besoľolás alapjául
szolgá|ő fizetési osztáIy főiskolai végzettségu Pedagógus II. / 15 ťĺzetési fokozat az a|tlbbí
illetménnyel:

Illetmény 339 788 Ft
Yezetoi pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalap 20 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 372938Ft
Mindösszesen kerekítve 372900Ft

r) Vaľadiné orosz Agnes részére a Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája lI08]
Bp. Százados út 14./ intézméĺy szervezési feladatainak el|źúására. A besorolás alapjául
szolgáló fizetési osztźiy főiskolai végzetÍségu Pedagógus II. l 13 ĺrzetési fokozat az a|ábbl
illetménnvel:

Illetménv 3Z) fl3 Ft
Yezetői pótlék
tagintézméĺyvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetményalap20 Yo-a

33 150 Ft

Osszesen 356 363 Ft
Mindösszesen kerekítve 356 400 Ft

m) Kassitzky Gábor Gézáné tészére a Napľaforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája
11082 Bp. Baross u. 9I-93.l intézmény szervezési feladatainak e||átásfua. A besorolás

ául szoleálő fizetési osztźl|y főiskolai végzetĺséguPl/l4 az a|ábbi 1||e

Illetmény 306 637 Ft
Yezetoi pótlék
tagintézményvezetői pótlék méľtéke főiskolai
illetményalap 20 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 339 787 Ft
Mindösszesen keľekítve 339 800 Ft

Schtjn Ivánné tészére a Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája /1083 Bp.
Tomő u. 38l1^.l íntézméĺy szetvezési feladatainak e||átására. A besorolás alapjául
szo|gá|ő fizetési osńźiy főiskolai végzetĺségu Pedagógus I. l |I, fizetési fokozat az alábbi
i

Illetmény 281 774

Yezetoi pótlék
tagíĺtézményvezetői pótlék mértéke foiskolai
illetményalap 20 %o-a

33 150

Osszesen 3r4 924

Mindĺjsszesen keľekítve 314 900

Felelős: polgármester
Határiđo: 2015. augusztus 1 .

n)
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5.) javasolja a Naprafoľgó Egyesített ovoda leendő vezetőjének, hogy 2015. augusztus 01.
napjtĺval Gyurkovics Miklósnét bízzameg az óvoda vezető-helyettesi feladatainak e|Iźtésáva|.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015.július 3 1.

6.) az egyesített óvoda intézményvezetójének kivetelével a magasabb vezetok kcitelező
őr aszámát az a|ábbiak szerint határ ozza me g:

intézményvezető-helyettes: 14 őralhét
tagintézmény -v ezeto.. 14 fualhét (5-6 csoportos tagóvoda esetén)

15 &alhét (3-4 csoportos tagóvoda esetén)
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. augusztus 1.

7.) A Képviselő-testĹilet, mint a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ irányitő szerve
úgy dönt, hogy a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ á|ta| ellátott alábbi
kozfeladatokat 2015. június l5''naptól a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźikoďő Kft. útján
LźttÍatja el - figyelemmel az Aht. 3lA. $ (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a
kozfeladatok ellátásában államhttńartáson kívüli szervezet jogszabźiyban meghatározotl.
rendben közreműködhet

a) Az onkoľmźnyzat tulajdonában áIIő, a KLIK részérehasznáIatba ađott, általános iskolák
elhelyezését szo|gźńő ingatlanok vonatkozás ában az alábbi feladatok:
Gondoskodik az ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tllméde|mi,
munkavédelmi és egészségügyi előírások szeľint t<jrténő üzemeltetéséľől,
karbantartásátő|, ezen belül különtisen az alábbí feladatok e|Iźĺásáĺő|:
- aZ ingatlan takafitása,
- az ingatlanhoz (p1. játszóudvar, sportudvaľ, stb.) tartoző z<jldteriiletek fenntaľtása,

kaĺbantartźtsa, go ndo zása,
- poĺtaszo|gá|at iizemeltetése,
- épületkaľbantaľtási feladatokellátása,
- rovaľ és kártevő mentesítés,
- gépészetikarbantaľtás,
- kéményellenőrzés,
- kĺjzmtĺszolgáltatások intézményeken belüli zavarta|anságanak biztosítása és az

iizemzav ar elhaľítás, kĺjziizemi szźrriák ťĺzetése,
- ttĺzvédelmi fęladatok ellátása: tinolrÍő készülékek ellenőrzése, szabvźtnyossági

felülvizsgálat és mérés, tuzjelző rendszer mfüödtetése, karbantaľtása, és egyéb
ktĺtelező előírások szerinti feladatok biztosítása'

- Losonci Téri Áltat.ínos Iskolában (VI[. Bp., Losonci tér 1.) esetében a tanuszoda
mfüĺjdésének biztosítása, mely magźlban foglalja a karbantaľtást és az uzemzavar
elhaľítást is,

- Vajda Péter Ének-zeneí Általanos és Sportiskola (VIII. Bp., Vajda P. u. 25-31.)
Spoľtsátor mfüödésének biĺosítása, mely magában foglalja a karbantartást és az
územzav at elhárítást i s,

- szabađkapacitásokhasznosítása.
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b) Az óvodák tekintetébeĺ az a|ábbi üzemeltetési, működtetési tevékenységeket látja e|:

- az iĺgatlanhoz tartoző zĺjldterületek (pl. játszóudvar, stb.) fenntaľtása, katbantartása,
gonđozása

- az íntézmények zavartalan mfüödéséhez sztikséges épület-, beľendezés és eszközök
karb aĺtartás i felad atainak ell átás a,

- kozműszo|gáItatások intézményeken belüli zavaĺta|anságáĺak biztosítása és az
uzemzavar elhárítás,

- hulladékkezelés,
- tiĺzvédelmi feladatok ellátása: tuzoltő készülékek ellenőľzése, szabvźnyossági

felülvizsgálat és méľés, ťuzjelző rendszeľ mfüödtetése' karbantartása, és egyéb
kotelező előírások szeľinti feladatok biztosítása.

- rovar és káľtevő mentesítés,
- gépészeti kaľbantartás,
- kéményellenőrzés.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. május 1 4.

8.) a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezefr. álláshelyeinęk számti
z}Is.június 15. napjától 50,5 álláshelybeĺhatározza meg (címeken belül: 7210I cimen23,5
fó,72102 címen 0,72103 címen 27 fő).

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.junius 15.

9.) felkéri a Jőzsefvárosi Intézménymfüödtető Ktizpont igazgatőját a Kjt-ben szabá|yozott
munkáltatói értesítés megtételére 2015' május 15. napjáig, egyutta| felkéri a közalkalmazottak
továbbfogla|końattsiigényeinekfelméľésére.

Felelős : Józsefuĺíľosi Intézményműköđtető Kĺizpont igazgatőja
lJataĺidő a Képviselő-testiilet f}Ls.június havi tilése

10.) ahatározat 7.) pontjában foglalt feladatokkal összefüggésben fęnnálló szerződésekbe
szerzőđéses jogutódként a Kisfalu Kft. lép be.

Felelős: Józsefuaľosi lntézménymúködtető Központ ígazgatőja, Kisfalu Kft. tigyvezetóje
Hatańďő: 2011 5 .jrlnius 1 5.

1 1.) felkéľi a Jőzsefvérosi Intézménymúkĺidtető Ktizpont igazgatőjźi az alábbi intézkedés
megtételére:
a) a költségvetési szerv á|tal e||atott feladatok e|Iátásźlra kötött szerzőđések átnlházására
a kĺjvetkezők szerint: a szeruődéses paľtner írásban töľténő tájékoztatása a fęladat elltńásának
vźitozásáĺől, nyilatkozat kérése a szerzoďés, megállapodás 2015. június 15-ét követően
történő fenntartásríról, valamint a szerződések átruházásĺĺľól szóló dokumentumok aláításra
történő előkészítés ére, az aIáíráshoz szĹikséges ügyintézésre.
b) a vagyon átađás-tltvételének előkészítéséľe és lebonyolításaĺa.
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c) aZ eszközök és foľrások tételes teljes köľű \ę|tározásźlĺa 2015. június I4-i
foľdulónappa|, a leltár kiértékelésére és a leltározási jegyzőkönyv készítésére, és teljességi
nylIatkozattal együtt a |eltźlrozásrőI készült teljes könĺ dokumentáció átadására aZ

onkoľmányzatrészére.

Felelő s : Jó zsefu áro si Intézményműködteto Központ ígazgatőja
Hataľidő: 2015.június 14.

12.) kifejezi azon szźtndékát, hogy a Józsefuaľosí Intézménymfüödtető Kcizpontot 2015.
augusztus 01. napjáva| az tĺ||amhźlnartásľól szóló 2011. évi CXCV tĺirvény 11. $ (3)

bekezdése alapjćn beolvadássalegyesíti aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központtal, ezá|ta| a beolvadó kĺlltségvetési szeľv 2015. július 31. napjĺán megszúnik és

általános j o gutódj a a J őzsefv érosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.július 3 1.

13.) a fenntaľtásában mfüödő Gyeľek-Virág Napközi otthonos ovoda, a Kincskereső
Napközi otthonos Ővoda, a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda, a Napsugar Napközi
otthonos ovoda, a Koszorú Napközi otthonos ovoda, a Hétszíĺvirág Napközi otthonos
óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos ovoda, a ľÁ-ľI-xa NapköÍi otthonos óvoda, a
Pitypang Napközi otthonos ovoda, a Szívárvány Napközi otthonos ovoda, a Szźnszorszép
Napközi otthonos óvoda, a Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda és a Katica Bölcsőde és

Napközi otthonos ovoda megszüntető okiratát az e|oteĄesńés I-|3. sz. mellékletében foglalt
tartalommal, 20 I 5 . j úlius 3 1 -i hatálly a| j őv źhagyja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 14.

|4.) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Napľaforgó Egyesített
óvoda alapítő okiratát az előterjesĺés 14. sz. mellékletében foglalt taľtalommal, a
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapitő okiratźú az elóteqesztés 15-16. sz. mellékletében foglalt tartalomma|,2015.
augusztus 1. hatállyal jőváhagyja

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2015. május 14.

15.) felkéri a polgármesteľt, hogy a képviselő-testület 2015.júniusi ľendes ülésére terjessze be:

a.) az egyesített óvoda Szervezęti és Működési SzabáIyzatának, aZ egyesített óvoda
|étręhozásának fedezetére, a 201-5120|6. nevelési évben indítható óvodai csoportok
szźlmának és maximális létszrĺm túllépésének meghatarozásávaI egyidejíileg az egyesített
óvoda eĺgeđélyezett álláshelyeinek megllatározásara vonatkozó javaslatot,

b.) a Józsefuĺĺľosi Egyesített B<jlcsődék Szervezęti és Mfüödési Szabályzatźnak, Szakmai
pľogramjának, valamint engedéIyezett álláshelyeinek meghatátrozásaľa vonatkozó javaslatot,

c.) a Józsęfuárosi Intézménymfüödtętő Központ 2015. június 15-i feladatátadással
kapcsolatos munkajogi intézkedések fedezetére és aIapítő okirat módosítására, valamint
felađat ellźĺtts szetző đé ses formáj áľa, keretére vo natkozó j avaslatot,
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d.) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Szervezeti és Működési
SzabáIyzatźnak valamint engedélyezett álláshelyeinek meghatátozására vonatkozó
javaslatot,

e') ahatźrozat 12) pontjában foglaltak végľehajtásához sziikséges szeméIyi, tźĺrgyi, pénzngyi
feltételekre vonatkozó i avaslatot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : a képviselő-testĺilet 20I 5 . júniusi rendes tilése

16.) felkéľi ahatározat 1.) pontjában foglalt intézményekvezetóit, mint átadó munkáItatőt az
Mt-ben szabáIyozoÍt munkáltatói éľtesítés megtételére a munkáltató személyében
bekövetkez ő v á|tozásr őI 20 I 5 . j úlius 1 5 . napj áig.

Felelős: óvodavezetők
Hataridő: 2015.július 15.

17 .) felkéri intézkedésre aZ 1.1.)-1.2) pontban foglalt intézmények vezetőit az
ővodavezető-helyettesek magasabb vezetoi megbízásźnak 2015. július 31. napjával történő

visszavonása tekintetében.

Felelős: óvodavezetők
Hataridő: 20115.július 3 1.

18.) felkéri a polgármestert az Mt-ben szabźiyozott munkáltatói értesítés megtételére 2015.
július 15. napjáig a munkáltató személyében bekövetkezo vá|tozásrő| ahatźrozat 1.1.)-1.2)
p ontj áb an fo glalt intézmény ek v ezetői teki ntetében

Felelős: polgármester
Hataridő: z0I 5. július 1 5.

19.) felkéri a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ igazgatőját, hogy 2015.június 14.

napjáva| szüntesse meg a közfoglalkońatássaL kapcsolatos munkaszerződéseket, valamint
Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Koľmányhivatala Munkaügyi Kiľendeltséggel megkcitött

hatósági szeľződéseket.

Felelő s : Józsefu aľo si Intézményműködtető Ktĺzpont v ezetőj e

Hataridő: 20I 5. j únius 1 5.

20.) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetójét - mint foglalkońatőt_2015, évi. kĺlzfoglalkoztatásra
vonatkozó kérelmek benyújtására (33 fü), a munkaiigyi központtal a hatósági szeruőđés és a

munkavállalókkalaf oglaIkoztatásiszerződésekmegkötéséľe;

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetóje
Határidő: z)ls.junius 14.

li
:
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21'') fe|hata|mazza a polgármestert a határo?atbaĺmeghatfuozott dokumentumok aláírására és
az a|apítő okiľatok tekintetében aMagyar Allamkincstár esetleges hianypótlási felszólításának
teljesítésére azza|, hogy a hianypőt|ás teljesítése jelen hataľozattal nem lehet ellentétes és az
alapító okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minőstilő - kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármesteľ
Határid(3: 2015. május 3 1 .

Dr. Kocsis M:áté
11 igen, 4 nem,1 taľtóZkodással a Képviselő-testület elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to xÉpvIspro
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ ľĺnqo s ÍľBTT S ZoToB B SÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
12612015. (v.14.) 11 IGEN 4 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.1) afenrúartźtsában működő:

a) Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvodát lszék'he|y: |082 Bp. Baross u |IIlb,
telephely: 1082 Bp. Baross u.9I-93.1,

b) a Kincskereső Napközi otthonos óvodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,

c) a Várunk Ráđ Napkĺizi otthonos óvodát /l086 Bp. Csobancu. 5.l,

d) Napsugár Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Dankó u. 31.l ,

e) a Koszorú Napkĺizi otthonos óvodát 11086 Bp. Koszoru l. |4-116.l,

Đ HétszinvirágNapközi otthonos óvodát /1081 Bp. Kun u.3.l,

g) MesepalotaNapktizi otthonos ovodát/1085 Bp. Somogyi B. u. 9-I5.l,

h) TA-TI-KA Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Rfüóczi ut |5.l,

i) Pitypang Napkĺlzi otthonos óvodát lI087 Bp. Szźzados Ílt |4.l,

j) Szivárvtny Napkĺizi otthonos ovodát lszéLďlely:1083 Bp. Szigony u. 18.' telephely:
1083 Bp. Tömő u.38lN,

k) Százszotszép Napkĺizi otthonos óvodát /l086 Bp. SzÍ:z u. 2.l ,

l) Napraforgó Napkĺĺzi otthonos óvodát ĺ1084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9.l,

az á||anháńaľtásról szőIő f0I1. évi CXCV. törvény 11. $ (3) bekezdése alapján -
tekintettel anemzeti köznevelésről szóló 20|I. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdés b)
pont ba) a|pontjára - 20|5. augusztus I. napjáva|' egyesítéssel (ĺisszeolvadással) tĺirténő
átalakítás s a| źúszeĺv ezi.
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I.2) A Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovodát (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter
u. 37.) az Aht. 11. $ (3b) bekezdés b) pontja alapján - beolvadásos kültjnválással
megszünteti, oly módon, hogy a megszűnő Katica Bolcsőde és Napközi otthonos
ovodával óvodai jogviszonyban ál1ó gyermekek nevelését-oktatását2015. augusztus 1.

napjátĺil a joguĹócl Butlapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat
Napľaforgó Egyesített. ovoda Katica Tagóvodája fogja ellátni, a Katica Bölcsőde és

Napközi otthonos ovodával bolcsődei jogviszonyban a||ő gyermekeket 2015.

augusztus i. napjától a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1089 Budapest, Vajda Péter
utca37. szám a|alti telephelyén tagintézményi formában múködő Katica Bolcsőđe fogja
e1látni.

1.3) Az összeolvadással f015. augusztus I. napjźtval alapított új költségvetési szerv a 13

óvoda egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként műkodik tovább.
Az új kĺiltségvetési szerv székhelye a Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos v ] -9.

Az iĄ koltségvetési szerv elnevezése: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi
onkormányzat Napľafoľgó Egyesíteft Ővoda, ľövidített elnevezés: Napľafoľgó Egyesített
Ovoda.
A 14 tagővoda neve, címe:

1. Napraforgó Egyesített Ővoda Gyeľek-Virág Tagóvo dája 1082 Budapest, Baross u. 1 11/b.

2. Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagővodája 1082 Budapest, Baross u.9I-93.

3 . Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvod ája 1089 Buđapest, Bláthy ottó u. 3 5 .

4. Naprafoľgó Egyesíteft óvoda Várunk Rád Tagóvođája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

5. Napľaforgó Egyesített óvodaNapsugár Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.

6. Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszorú u.14-16.

7. Napľaforgó Egyesített óvoda Hétszinvirág Tagóvodája 1081 Budapest, Kun u' 3.

8. Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagővođája 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

9. Napľaforgó Egyesített óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája 1088 Buđapest, Rákóczi út 15.

10. Napraforgó Egyesítętt ovoda Prtypang Tagővodája 1087 Budapest,Százados út 14.

11. Napľafoľgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.

12. Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

13. Napľaforgó Egyesített óvoda Szźzszotszép Tagóvodája 1086 Budapest, Snizu.2.

14. Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája 1089 Buđapest, Vajda Péter u. 37.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.július 3 1.

2) ahatározat I. pontjában foglaltak a|apjtn}}|s.július 3I. napjtxal visszavonja
a) Aissou Erzsébet a Mesepalota Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetői megbízását;
b) Bukovicsné Nagy Judit a Koszoľú Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott

magasabb v ezetói me gbízását;
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c) Csabainé Lampert Ágnes a Százszoĺszép Napközi otthonos óvoda vezetésére kapott
magasabb v ezetoi me gbízźsát.,

d) dľ. Gyuľasitsné Puha lbolya a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda vezetésére
kapott magasabb v ęzetői megbizásźń;

e) Gyurkovics Miklósné a Napraforgó Napkĺjzi otthonos ovoda vezetésére kapott
magasabb v ezetőj me gbízását;

Đ Husvéth Laura a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetői megbizását;,

g) Inotainé Sólyom Eva a Napsugár Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott
magasabb v ezetői me gbízását;

h) Juhász Andrea a Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetói megbizását;

i) Kakuja K|ára a Katica B<jlcsőde és Napközi otthonos ovoda
magasabb v ezetői me gbízását;

j) Matisz Lász|őné Szivárvány Napközi otthonos ovoda vezetéséľe

vezetésére kapott

kapott magasabb
vezetői megbízását;

k) dr. Táľnokiné Joó Ildikó TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda vezetéséľe kapott
magasabb v ezetői me gbizását;

l) Tavaszi Józsefné Kincskereső Napkĺizi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetoi megbízásźi;

m) Váľadiné orosz Ágnes a Pitypang Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott
magasabb v ezetoi me gbizását

Felelős: polgáľmesteľ
Hattridő : 201 5. július 3 1 .

3..) óvodavezętői pá|yźzatot jelentet meg a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Napľaforgó Egyesített ovoda vezetói á|Iáshelyére az előterjesztés 17.

melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiďő 20I 5. május 3 1 .

4.)tagintézményvezetóimegbízást ad 2015. augusztus 01. _ 2015. december 31. kĺjzĺjtti időszakľa:

a) Aissou Erzsébet tészére a Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagővođźlja/l085 Bp.
Somogyi B. u.9-15./intézmény szervezési feladatainak el1'átásźtĺa. A besorolás alapjául
szolgźiő fizetési osztá|y foiskolai végzettségll Mesterpedagógus l 14. ťĺzetési fokozat az
a|ábbi illetménnyel:

[lletménv 397 799 Ft
Yezetói pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménva|ap 20 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 430.949
Mindösszesen kerekítve 430.900 Fr

LO7



c)

b) Bukovicsné Nagy Judit részére a Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája /1086

Bp. Koszorú u. 14-16.l írĺtézmény szervezési feladatainak ellátására. A besorolás alapjául
szolgá|ő fizetési osztáIy egyetemi végzettségu Pedagógus II. l 13. fizetési fokozat az
a|ábbi illetmćIIIęIul

Illetmény 355 473 Ft
Yezetőí pótlék
tagintézményvezetői pótlék _ mértéke egyetemi
illetménvalap20 %o-a

36 459 Ft

Osszesen 39193f Ft
Mindĺjsszesen keľekítve 391.900 Ft

Csabainé Lampert Ágnes tészéte a Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszotszép
Tagóvodája /1086 Bp. Szílz u. 2.l intézmény szervezési feladĺainak ellátásáľa. A
besoľolás alapjául szolgáló fizetési osńáIy főiskolai végzettségű Pedagógus II. l 12.

fizetési fokozat az a|ábbi illetménnvel:

Illetmény 314 925 Ft
Vezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao20 oÁ-a

aa
JJ 150 Ft

Osszesen 348 075 Ft
Mindösszesen kerekítve 348 100 Ft

đ) dr. Gyurasitsné Puha Ibolya részéte a Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág
Tagővoďája /1082 Bp. Baľoss u LLLlbl intézméĺy szervezési feladatainak e||tńásfua. A
besoľolás alapjául szolgáIő fizetési osztá|y foiskolai végzeltségu Pedagógus II. l 12.

fi zetésí fokozat az alábbi illetménnyel'dz a

Illetménv 339 788 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetőí pótlék méľtéke foiskolai
illetménvalao20 %o-a

naJJ 150 Ft

Osszesen 372 938 Ft
Mindösszesen keľekítve 372 900 Ft

e) Husvéth Lauratészére a Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája /1081 Bp.
Kun u. 3.l intézmény szeÍvezési feladatainak eI|átására. A besorolás alapjául szolgáló
ťlzętési osńá|y foiskolai végzettségrĺ Pedagógus I. / 5. fizetési fokozat az a|tlbbi

Illetménv 232 050 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék mértéke foiskolai
illetményalap20 %o-a

aa
JJ 150 Ft

Osszesen 265 200 Ft
Mindösszesen kerekítve 265.200 Ft
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s)

Inotainé Sólyom Evarészéte a Napľafoľgó Egyesített ovoda Napsugáľ Tagóvodája /1086
Bp. Dankó u.3I.l intézmény szewezési feladatainak e|Iátásźtra. A besorolás alapjául
szo|gálőťlzetésiosńá|y főiskolai végzettséguPedagógus II. l15'ťlzetési fokozat azalábbi
illetménnvel

Illetménv 339 788 Ft
Yezetői pótlék
tagintézméĺyvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao20 %o-a

33 150 Fr

Osszesen 372 938Ft
Mindösszesen kerekítve 372 900 Ft

Juhász Andrea részéte a Napľafoľgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvođájail086 Bp.
Csobánc u.5.l iĺtézmény szervezési feladatainak e|Iźĺźlsára. A besorolás alapjául szo|gźiő
fizetési osztá|y főiskolai végzettségű Mesterpedagógus / 9. fizetési fokozat az alábbi
illetménnyel:

Illetménv 356 361 Ft
Yezetói pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértékę foiskolai
illetményalap20 oÁ-a

aa
JJ 150 Ft

Osszesen 389 511 Ft
Mindösszesen kerekítve 389 500 Ft

Kakuja K|źrarészéte a Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagővodája /1089 Bp. Vajda
Péter u. 37.l iĺĺtézmény szervezési feIadatainak ellźtására. A besorolás alapjául szo|gá|ő
fizetési osńá|y egyetemi végzettségu Mesterpedagógus / 15. fizetési fokozat az a|ábbi
illetménn

Illetménv 446 620Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék - mértéke egyetemi
illetménvalap 20 oÁ-a

36 459 FI

Osszesen 483 079 Ft
Mindĺjsszesen kerekítve 483 100 Ft

Matisz LászIőĺé részére a Napraforgó Egyesített óvoda Szivźrvány Tagóvodája /1083 Bp.
Szigony u. 18./ intézmény szewezésĺ feladatainak eLlátásttra. A besorolás alapjául szolgáló
fizetési oszttiy főiskolai végzettségtĺ Mesterpedagógus l |0. ťlzetési fokozat az a|ábbi

I1letménv 364 649 Ft
Yezetóí pótlék
tagintézményvezetoi pótlék mértéke foiskolai
illetménvalap20 oÁ-a

33.150 Fr

Osszesen 397.799 Ft
Mindösszesen kerekítve 397.800 Ft

h)

Đ
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i) dr' Támokiné Joó lldikó tészéte a Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája
/1086 Bp. Rákóczi ilt I5./ íntézmény szervezésĺ feladatainak e|Iátźsára. A besoľolás
alapjául szolgtůő fizetési osńáIy foiskolai végzettségű Pedagógus II. / 15 ťĺzętésí fokozat
azal ábbi illetménn

I1letmény 339 788 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke fóiskolai
illetményalapf0 oÁ-a

aaJJ 150 Ft

Osszesen 372 938 Ft
Mindösszesen keľekífue 372 900 Ft

Tavaszi Józsefné részére a Napraforgó Egyesített óvoda Kincskeľeső Tagóvodája lI089
Bp. Bláthy ottó u. 35'l intézmény szervezési feladatainake||áttlsara. A besoľolás a|apjául
szo|gáIő fizetési osńáIy főiskolai végzettségu Pedagógus II. l 15 fizetési fokozat az alábbi
illetménn

IIletmény 339 788 Ft
Yezetoi pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetményalap20 oÁ-a

aa
JJ 150 Ft

Osszesen 372 938Ft
Mindĺisszesen kerekítve 372 900 Ft

Varadiné orosz Ágnes tészérę a Napľafoľgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája lI087
Bp. Százados út 14./ intézméĺy szęrvezésí feladatainak e||átására. A besoĺolás alapjául
szolgáló fizetési osńáIy főiskolai végzettségu Pedagógus II. l 13 ťĺzetésí fokozat az a|tlbbí
illetménnvel:tménn

Illetménv )Ĺ) fr3 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetőí pótlék méľtéke főiskolai
illetményalapf0 Yo-a

33 150 Ft

Osszesen 356 363 Ft
Mindcjsszesen kerekítve 356 400 Ft

m) Kassitzky Gábor Gézźné részére a Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagővodája
l|082 Bp. Baross u. 9I-93.l intézmény szewęzési feladatainak e|Iźltására. A besorolás

iául szolgáló fizetési osztá|y foiskolai végzettségtĺ P 4 az alábbi illetménn
Illetménv 306 637 Ft
Vezetői pótlék
tagiĺtézményvezetoi pótlék mértéke főiskolai
illetményalap20 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 339 787 Ft
Mindösszesen kerekítve 339 800 Ft

k)

D
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n) Schön Ivánné tészéte a Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája /1083 Bp.
Tömő u. 38lł.l iĺtézméĺy szewezésí feladatainak ellátástlra. A besoľolás alapjául
szolgáló ťĺzetési osztá|y főiskolai végzettségu Pedagógus I. l 1I. fizetési fokozat az alábbi
illetménnvel

Illetmény 28r 774

Yęzetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék méľtéke foiskolai
illetményaIap20 %o-a

33 150

Osszesen 3r4 924

Mindcjsszesen keľekítve 3r4 900

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2015. augusztus 1.

5.) javasolja a Napraforgó Egyesítet óvođa lęendő vezetőjéĺek, hogy 2015. augusztus 01.
napjtlva| Gyurkovics Miklósnétbízzamegaz óvoda vezető-helyettesi feladatainak ellátásával.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđo : 20 I 5 . j úlius 3 l .

6.) az egyesített óvoda intézményvezetojének kivételével a magasabb vezetők kötelező
őraszámát az alábbiak szerint határozzameg:

intézménrrvezető-helvettes: 14 őra/hét
tagintézméĺy-vezető:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 1.

|4 őra/hét (5-6 csoportos tagóvoda esetén)
15 őra/hét (3-4 csoportos tagóvoda esetén)

7.) A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ irányítő szerve
úgy dĺint, hogy a Józsefuáľosi Iĺtézménymfüĺldtető K<izpont á|tLI ellátott a|ábbi
közfeladatokat2015.június 15.,naptól a Kisfalu Jőzsefvétrosi Vagyongazdét|koďő Kft. útjan
Iáttatja el _ figyelemmel az Aht. 3/A. $ (2) bekezdésében foglaltalaa, mely szeńnt a
közfeladatok ellátásában államháńartásoĺ kíviili szewezet jogszabályban meghatározoIt
rendben k<jzremúködhet

a) Az onkormźnyzattulajdonában á|Iő, a KLIK részérehaszĺá|atba adott, általános iskolák
elhelyezését szolgéiő ingatlanok vonatkozás ában az alábbi feladatok:
Gondoskodik az íngatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos kĺiznevelési' tűzvédelmi,
munkavédelmi és egészségĹigyi előírások szerint tĺiľténő üzemeltetéséről'
karb antaľtá sźr ő|, ezen b elül kül ö nö sen az a|ábbi fe ladatok el l átás aľó I :

- az ingatlan takarítása,
- az ingatlanhoz (pl. játszóudvar, sportudvar, stb.) tar:toző z<jldteriiletek fenntaľtása,

karb arÍartás a, gondo zás a,

- portaszoIgáIatiizemeltetése,
- épületkaľbantaľtási feladatok e||átása,
- rovar és kártevő mentesítés,
- gépészetikarbantartás,
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- kéményellenőľzés,
- közműszolgáltatások intézményeken belüli zavarta|anságának biztosítása és az

uzemzavarelhárítás,kozizemíszám|ákťlzetése,
- tűzvédelmi feladatok ellátása: tuzoltő készĺilékek ellenőrzése, szabványossági

feliilvizsgálat és méľés, tuzje|zo ľendszer mfüödtetése, kaľbantartása, és egyéb
kote|ező elő írások szerinti feladatok biztosítása,

- Losonci Téri Altalános Iskolában CVIII. Bp., Losonci téľ 1.) esetében a tanuszoda
működésének biztosítása' mely magźlbarl foglalja a karbantartást és az uzemzavat
elhlírítást is,

- Vajda Péter Ének-zeĺei Altalános és Sportiskola (VIII. Bp., Vajda P. u.25-31.)
Sportsátor műkĺjdésének biztosítása, mely magźlbarl foglalja a karbantartást és az
uzemzav ar elhárítást is,

- szabadkapacitásokhasznosítása.

b) Az óvodák tekintetébeĺaz alábbi üzemeltetési' működtętési tevékenységeket látja el:

- az ingatlanhoz tartoző zcjldterületek (p1. játszóudvar, stb.) fenntaľtása, karbantaľtása,
gondozása

- az iĺtézmények zavartalarl múkodéséhez szükséges épület-, berendezés és eszközök
kaľbantaľtási fęladatainak ellátása,

- közműszo|gá,Itatások intézményeken belüli zavartalanságanak biztosítása és aZ

uzemzavar elharítás,
- hulladékkezeIés,
- tűzvédelmi feladatok ellátása: tuzoltő készülékek ellenőrzése, szabvźtnyossági

felülvizsgálat és mérés, ťnzje|zó ľendszeľ műkĺjdtetése, karbarúartása, és egyéb
kötelező előírások szerinti feladatok biztosítása.

- rovaÍ és kĺĺľtevő męntesítés,
- gépészeti karbantaľtás,
- kéményellenőľzés.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2075. május 14.

8.) a Jőzsefvźttosi Intézménymrikĺidtető Központ engedélyezett álláshelyeinek szźtmát

z}ls.junius 15. napjától 50,5 álláshelybenhatźttozza meg (címeken belül: 72I0I címen23,5
fő,72102 címen 0,72103 címen 27 fő).

Fęlelős: polgármester
Hataridő: 2}I5.június 1 5.

9.) felkéľi a Jőzsefyátosi Intézményműködtető Kĺizpont igazgatőjźú a Kjt-ben szabá|yozott
munkáltatói értesítés megtételére 2015. május 15. napjáíg, egyúttal felkéľi a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztatásiigényeinekfelméréséľe.

Fel elő s : Jó zsefu áro s i Intézményműkö dtető Közp ont igazgatőj a
Hataridő: a Képviselő-testület 2015.június havi ülése

10.) ahatározat7.) pontjában foglalt feladatokkal tisszefüggésben fenná]ló szerződésekbe
szetzodéses jogutódként a Kisfalu Kft. lép be.
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Felelős: Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015.junius 15.

1 1.) felkéri a lőzsefvárosi Intézményműkodtető Központ igazgatőjźtt. az a|ábbi intézkedés
megtételére:
a) a költségvetési szerv által ellátott feladatok ellátásźlra kotött szerződések źtrvhtnására
a ktjvetkezők szerint: a szetzođéses paľtner írásban tcjrténő tájékoztatása a feladat ellátásanak
váItozźlstxől, nyilatkozat kérése a szerzőđés, megállapodás 2015. június 15-ét k<jvetően

tĺjrténő ferľrtaľtásaról, valamint a szerzódések átľuházásárőI szóló dokumentumok aIáírásta
töľténő előkészítés ét e, az a|áír áshoz sztiksé ges Íigyintézésre.
b) a vagyon ttadás-átvételének előkészítéséľe és lebonyolítására.
c) az eszközök és források tételes teljes kĺjrű |e|tźtozásttta 2015. június |4-i
fordulónappal, a leltaľ kiéľtékelésére és a leltározási jegyzokönyv készítésére, és teljességi
nyilatkozattal' egyiitt a leltáľozásľól készült teljes köriĺ dokumentáció átadtsélta az
onkormĺín y zat r észér e.

Felelő s : Józsefu arosi Intézményműkö dtető Központ igazgatőja
Határido : 20I 5. június 1 4.

12.) kifejezi azoĺ szźndékát, hogy a Józsefuĺírosi Intézménymfüödtető Központot 2015.

augusztus 01. napjával az á||arrlhánartásról szóló 20IL. évi CXCV töľvény 11. $ (3)

bekezdése a|apjźnbeolvadássalegyesíti alőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központtal, ezáIta| a beolvadó k<ĺltségvetési szerv 2015. július 3I. napján megszúnik és

általános jogutódja aJőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.július 3 1.

l3.) a fenntaľtásában műkĺjdő Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskeľeső
Napktizi otthonos óvođa, a Várunk Rád Napkcjzi otthonos óvoda, a Napsugáľ Napk<ĺzi
otthonos ovoda, a Koszorú Napkĺizi otthonos ovoda, a Hétszínviľág Napközi otthonos
óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos ovoda, a tÁ-ľl-xa Napkö3i otthonos óvoda' a
Pitypang Napközi otthonos ovoda, a Szivźtrvźny Napk<izi otthonos ovodą a Százszorszép
Naptclzĺ ottĹonos óvoda, a Napraforgó Napkĺlzi otthonos óvoda és a Katica Bölcsőde és

Napközi otthonos ovoda megsziintető okiratát az előterjesńés I-|3. sz. mellékletében foglalt
tartalommaL, 20 I 5 . július 3 1 -i hatálly aI jov áhagyja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 14.

|4) a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Napraforgó Egyesített
óvoda a\apítő okiratát aZ előterjesztés 14. sz. mellékletébęn foglalt taľtalommal, a
Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt a\apítő okiratát az elotetjesztés 15-16. sz. męllékletében foglalt taľtalommal,2015.
auguszľus I . hatá||y a| j őv áhagyj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 14.
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15.) felkéri a polgármesteĺt, hogy a képviselő-testtilet f}I5.júniusi rendes üléséľe terjessze be:

a.) az egyesített óvoda Szervezeti és Működési SzabáIyzatźnak, aZ egyesített óvoda
|étręhozásának feďezetére, a 201512016. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számáĺak és maximális létszám túllépésének meghatározásávaI egyidejűleg az egyesíteÍt
óvodaengeđé|yezettálláshelyeinekmeghatározásaravonatkoző javaslatot,

b.) a Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék Szervezeti és Mfüödési Szabályzatának, Szakmai
progľamjának, valamint engeđéIyezett álláshelyeinek meghatćlrozźsźravonatkozó javaslatot,

c.) a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 2015. június 15-i feladatátadással
kapcsolatos munkajogi intézkedések fedezetére és alapítő okiľat módosításara, valamint
feladat ellátás szeruődéses formáj aľa, keretéľe vonatkozó j avaslatot,

d.) a Józsefuárosi Szociális Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési
Szabá|yzatźnak valamint engedélyezett álláshelyeinek meghatáĺozására vonatkozó
javaslatot,

e.) a hatarozat. I2.) pontjában foglaltak végrehajtásĺĺhoz szĹikséges szeméIyi, ttngyi, pénzngyi
feltételekľe vonatkozó j avaslatot.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a képviselő-testület 2015.jriniusi rendes tilése

16.) felkéri a határozat 1 .) pontjában foglalt intézmények vezetőit, mint átadó munkźůtatőt az
Mt-ben szabźiyozott munkáltatói értesítés megtételéľe a munkáltató személyében
bekövetkezó vá|tozásról 2015. július 15. napjáig.

Felelős: óvodavezetők
Hataľidő: 2015.július 1 5.

ĺ7.) felkéri intézkedésre aZ 1.1')-1.2) pontban foglalt intézméĺyek vezetoit az
ővođavezető-helyettesek magasabb vezeto.i megbizásźnak 2015. július 31. napjával töľténő

visszavonása tekintetében.

Felelős: óvodavezetők
Határiđő: 201 s.július 3 1 .

18.) felkéľi a polgármestert az Mt-ben szabáIyozott munkáltatói énesítés megtételéľe 2015.
július 15. napjáig a munkáltató személyében bekovetkező vtitozásrőI ahatározat |.1.)-I'2)
pontj áb an fo glal t intézmény ek v ezętoi tekintetében

Felelos: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2015.július 1 5.

19.) felkéri a lőzsefvátosi Intézménymfütidtető Központ igazgatőját' hogy 2015. június 14.

napjźtva| szüntesse meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaszerződéseket, valamint
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Koľmányhivatala Munkaügyi Kirendeltséggel megkötött
hatósági szerződéseket.

Felelős : Józsefuáľosi Intézményműködtętő Központ v ezetője
Hatáĺiđő : 20I 5. június 1 5.
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20.) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét - mint foglalkoztatőt _ 2015. évi. közfogla|koztatźsa
vonatkozó kéľelmek benýjtására (33 fo), a munkaügyi központtal a hatósági szerződés és a
munkavállalókkal a foglalkozÍatási szerződések megkötésére;

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: f0t5.június 14.

27.) fe\hatalmazza a polgáľmesteľt a hatźrozatbanmeghatározott dokumentumok alźńrására és

az a\apítő okiľatok tekintetében a Magyar Allamkincstaľ esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azza\, hogy a hiánypőtlás teljesítése jelen hatĺíľozattal nem lehet ellentétes és az
alapítő okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősÍilő - kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelos: polgármester
Határíďo: 2015. máius 31.

I0 perc szünet

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a pénzbeli ĺĺs természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtĺí, szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/20l.5.
(III. 0 1.) iinkoľmányzati rendelet mĺĺdos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpol gármester

] 3 óra 27 perckor Dr. Kocsis Máté potgármester és Komássy Ákos távozott az ülésteremből,
ígł a Képviselő-testĺilet létszáma 14 főre csôkkent. Egry Attila alpolgármester átvette az ülés
vezetését.)

Egry Attila
Napirend vítájźt megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Ennek a ľendeletnek a célja tulajdonképpen egy kodifikációs hiba egy rossz hivatkozásnak a

kijavítása, ami nem keľiilt bele a szöveges részbe a rendeletmódosításból. Főleg az egymás
mellé tett ľégi és új verzióból jól |áthatő.

Egry Attila
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Ez aruőI szól, hogy nem rendelkeztek a korábbi rendeletben átmeneti idósza|<ra, átmeneti
rendelkezésekĺől. Korábban azt az információt kapta a Családtámogatási lrodáról, hogy
nincsenek el nem bírált kérelmek. Aztt.n mégis ftjlmerült néhźnyná|, hogy kifutott az
igyíntézési hataridőből a kolléga, ezétt szfüséges, hogy ezekľő| az átmeneti időszakban
benyújtott kérelmekľől dĺjntsenek. A rendeletbe beemelik, hogy dtjntés tudjon születni.
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Egry Attila
Megállapítja' hogy további kérdés, hozzásző|ás a napirenddel kapcsolatban nem érkezett. A
napiľend v itáj áLt lezárj a, szav azásr a b o c s átj a a rendel et-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos rÉpvrsnlo-rEsľÜĺ.Brľ, ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosl
oľronmÁľyz,ł.ľ xrpvIsnr,o TESTÜLETENEK 25t2015. (v.18.)
oľĺronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI,
VALAMINT A SZEMELYES GoNDosKoDÁST ľyÚĺľó SZOCIÁLN És
GYERMEKJóLETI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIROL szoĺo 10/2015. (IIL
0 1.) oNKonľĺÁľyz.ł.TI RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással megalkotta a
25 l f0 I 5, (V. 1 8.) önkormany zati rende|ętét.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 14 rÉpvlsprŐ
A RENDELETALKOľAsHoz unĺo sÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xnpvrsnr,i-ľnsľÜĺ-nrE M IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos
vilL KERÜLET JóZsEFVÁnosl oľxonľĺÁľyzĺ.r rÉpvlsnlo
TESTÜLEľÉľBK 25t2015. (V.ls.) ÖľxonľĺÁrwza.ľr RENDELETET A
pnľzľnr,I ÉS TERMnsznľľrNI, VALAMINT A SZEMELYES GoNDoSKoDÁsT
lwÚĺľó SZoCIÁLIS És GYERMExĺor-nľl ELLÁTÁSoK HELYI
sZABÁLYAIRóL szoĺo Í0t20Í5. (III. 01.) oľronľrÁľyza.ľr RENDELET
lvĺooosÍľÁsÁnól

7. Egyébelőteľjesztések

Napĺľend 711.pontja
Javaslat a Képviselő.testület és Szeľvei Szervezeti és Míĺkiidési
SzabáÄyzatáről szől.ő 36120|'4. (xI.06.) iinkoľmányzatirendelet mĺídosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgrírmester

Egry Attila
Cseľe or.lkormányzati rendeletmódosítás helyszíni kiosztással kerĺilt a képviselők elé.
Napirend vítájat megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő úľnak.
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Jakabfy Tamás
Az 7. pont az a pont, ami a testiileti rendes üléseknek a kérdését kezeIi' arra hivatott, hogy a
javaslatának a vitorlájából kifogja a sze|et. Az idei év 5. ülésén vannak, amelyből mind az 5

ľendkívüli tilés volt, és nem taľtottak még egyetlen egy ľendes ülést sem. Az volt a kéľése,
már a múltkori testületi tilésľe is, sajnos nagyon magas |ázasbetegség miatt ki kellett hagynia,
hogy lehetőleg legyen ez a dolog tervezhető. olyan, koľmanypárti képviselőtarsainak
banálisnak tűnő problémából kifolyólag' hogy minden előterjesztésnek a fedlapján ftjl kell írni
a képviselő-testületi ülés időpontját, hogyha ez nincs meghatározva az SZMSZ-ben, hogy
mikor lesz, akkor ez e\ég ĺehéz, hogyha egy előterjesztést készítenek elő, akkoľ rĺęhéz
megterni. A második javaslata, ami nem lesz elegáns, aú. szeretné elémi, hogy a
felvilágosítás kéréseket lehessen abizottsági üléseken is feltenni. Régen így volt és ęń. azért.

kéri, mert, mond egy péIđát. ha egy közterület-foglalási Íigyben van egy kérdése, nem
szívesen teľhelné a Testület idejét, másrészt nem szívesenvámá meg a kovetkező testtiletet, a
bizoÍIság minden héten ülésezik. A kcjvetkező módon szeretné módosító javaslatként
beterjeszteni, a ľendelet 5. $-ként és a ľendelet-teruezet 5. $-a 6. $-ra módosulna ezźita|. ,, A
bizottsági tag a bizottsági tilés napirendjének tttrgyalását ktjvetően a bizottság hataskĺiľébe
tartozó ügyben a jegyzótól és a bizottság elnökétől felvilágosítást kérhet, amelyre az i|ést
követő legkésőbb 27 napon belül írásban érdemi vál'asń. kell adni.'' Ugyanaz a szabály, csak
annyit teĹthozzá, hogy a bizottság hatáskĺjrébe tartoző tigyben |ęhet ezt feltenni abízottsági
iilésen.

Egry Attila
Egyeztetett Jegyző Asszonnyal és a bizottsági Elnĺjk -Urakkal, mindháľmójuk szálmára
elfogadható a javaslat. Az előteľjesztést Polgaľmesteľ Ur távollétében nevére veszi és a
módosító indítvanyt befogadja. Megállapítja, hogy az előteľjesztés tátgyában további kérdés'
bozztszo|ás nem érkezett. A napiľend vitáját |ezárja, és szavazźlsľa bocsátja a ręndelet-
tervezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xppvlsn,ĺ-Ő-ľnsľtrĺnľn ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt]LET JoZSEFvÁnosr
oľronnĺÁľyza,r xnpvrsnr-o TESTULETENEK 26ĺ2015. (v.15.)
oľronmÁľwza.ľr RENDELETET A xÉľvrsnlo.ľnsľÜr.nľ És SZERVEI
SZERVEZETI És ľĺÚxooÉsI SZABÁLYZATÁROL szoĺo 36ĺ2014. (xI.06.)
oľxonľĺÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással megalkotta a
261201 5. (V. 1 5.) önkormĺányzati rendeletét.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁ sHoz MINoSÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos rÉpvĺsnr,o.ľnsľtjĺ-BľB 14 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos
vlil. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsrr,o
TEsTtjLEľÉľnr 2612015. (V.15.) oľronmÁNyz'ł'ľr RENDELETÉT A
xÉpvrsBr-o-ľnsľtjĺnľ ľs SZERvEI SZERvEZETI És ľĺÚronnsl
SZABÁLYZAĽ^RDL szoĺo 36t2014. (xI.06.) oľronvĺÁľyzĺ,rr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól
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Napirend 7/2.pontja
Javaslat il Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Míĺkiidési
Szabá.JyzatáróI-szőI'ő3612014. (XI.06.) tinkormányzati rendelet módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfy Tamás _ képviselő

Egry Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szôt az előtetjesztőnek, Jakabff Tamás képviselő
úrnak.

JakabĘ Tamás
Az e|őző napirendnél elmondta, hogy miért szeľette volna ezt az előterjesztést megtenni,
annyi módosítást Szeretne, mert iitközottaz imént elfogađott rendelettel, hogy a május 15-e

helyett ahatźt|yba|épés május 16-a legyen.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
Aĺmyit kér a Képviselő Úrtól, hogy az eđdig is rendkívülinek nevezett testületi iilés is rendes

volt, hiszen jóval korábban össze volt híva, az előteľjesztések 8 nappal előtte kimentek, tehát

az osszehivás rendje gyakoľlatilag nem vźůtozott, nem volt eltérő. A rendkívüIinek an. hívjuk,
hogyha 3 napon beltil össze kell ülni valamilyen ügyben. Eddig is rendes testületi iilés volt,
azt, hogy fix időpontja legyen, abban nem tudnak egyetérteni és kérnek tiirelmet. A jövőben

talán bevezetheto. Nagyon jól fudja Képviselő Ur, hogy több fronton is integráció
holdingosítási feladatok vannak. Kérte legyzo Asszonýól azt, hogy az összehívás és a
testĹileti üléseknek az időpontja - úgyhogy nyilván taĄa a havi egy testületi Ĺilést - az ÍIe

kerĹiljön rcgzítésre az SZMSZ-ben, tekintetteI ana, hogy a cégváItozźls bejegyzésre vonatkozó
és a különböző holdingosításra és a feladatintegľálásra vonatkozó feladatok és az aIlhoz
sztikséges dokumentációknak az ę|készítése, méľleg, eszkozleltar satĺjbbi nemcsak rajtuk
múlik, hanem könywizsgálókon és más olyan szakembereken, akik dolgoznak. Ugyanakkoľ a
döntési pontok mindig hataridősek, tehát vannak olyan vonatkozó jogszabá|yok, amelyek
meghatározott hataľidőt szabnak egy kozzétételhez például, vagy egy jogcselekménynek a
megtételéhez, és annak nincs értelme, hogy <ĺsszehívjanak egy testtileti ülést, mondjuk hónap
elején, és 2-3 Íapra rá kell tartani egy másikat. Ezért ugy cé|szenĺ testületi ülést taľtani, hogy
összehangoIjak a feladatokat és az eljaľásokľa vonatkozó jogszabá|yokban meghatározott
hatáľidőket ís. Azért, hogy ne legyen elutasítás, vagy kicsúszás az időpontok tekintetében,

ezért a Tisztelt Képviselő-testület tagjaitól ezen okok miatt kémek annyi tiiľelmet és

rugalmasságot, hogy a testiileti iiléseket havonta, de egyelőre ne fix időpontban, hanem
nyilvanvaló a testtileti iđőpontot megelőzően, máĺ ahogy edđig is volt a meghívó
<ĺsszehívásánáI, 8 nappal előtte mĺíľ tuđni lehetett. Addig, míg ezek az eljárásiĺtegľációs
feladatok haladnak, addig a hatékony működés, és a végľehajtás szempontjából így tartják
célszerűnek.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy az e|őteqesztés tźtgyában további kérdés, hozzászőIás nem érkezett. A
nap irend v itźĄ át |eztrj a, é s szav azásra b o c sátj a a rendelet-t erv ezetet'

BUDAPEST ĺozsBpv,ą.nos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET rózsppvÁRosl
oNronľ'ĺÁNyza.ľ rÉpvlsBro TESTÜLETÉNEK 27l2OI5. (V.15.)
oNronvÁNyza.ľl RENDELETÉT A rÉpvlspl.o-rpsľÜrBľ És SZERVEI
SZERVEZETI És ľ'ĺŰrolÉsI SZABÁLYZATÁRóL szoLo 3612014. (XI.06.)
oNronvÁNyz,ł.ľl RENDELET MoDo SÍľa'sÁnór

Egry Attita
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiĺlet a rendeletet 3 igen, 11 nem, 0 taľtózkodással
elutasította.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z ľĺľľĺ o s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
127t201s. (V.14.) 3 IGEN

A Képviselő-testület úg1l dönt, hogl nem fogadja el Jakabfy Tamás képviselő ,,A Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és MíÍkiidési Szabályzatáról szóIó 36/20I4. (XI.06.)
önkormúnyzati rendelet,, módo sítás ár a b enyúj tott r endelet-tervezetét.

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testůileti határozatok
végrehajtásárĺóI, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetÍleg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséľő|
(íľásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dźLté _ polgáľmester

Egry Attila
A napirend vitájat megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitáját
|ezátja.

11 NEM O TARTOZKODASSAL
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Felvilágosítás kérése

Egry Attila
Amennyiben nincsen további kérdés, hozzászőIás, megköszöni mai napi munkájukat, az ülést
13 őra 37 perckoľ bezárja.

Budapest, 2015. május 28.
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A jegyzőkĺĺnw az Mötv-bęn foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2015.
május 14-ei ülésén el tanúsítja.

A j egyzőkönyvet készítették:
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Fazekasné vu/euLívía
Szeľvezési és Képviselői Iroda - ugyintéző

,ll
u.J"oq

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _ ugyintézo

Képviselő.testület i egyzőkiinwének mellék|ete :
Jelenléti ív, meghívó' előterjesztések

Bodnar Gabľiella
Szervezési és Képviselői
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