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Képvise|ő-testii|ete számár a

Tisztelt KépviseIő-testĺilet!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mĺiködési Szabá|yzatáro| szo|o 36/20]4. (XI.06.) szánú
önkonnányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése alapján,,Minden hónap rendes ülésének á|landó napirendi
pontja a polgánnester írásos tájékoztatőja a |ejárt határidejiĺ testĺileti határozatok végrehajtźsiró;, azelőző képviselo-testületi ĺi|és óta tett fontosabb intézkedésekľol, a jelentősebb eseményekről és az
<ĺnkonnányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pérlzpiacijel|egű lekötéséról.,,

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2015. oktober f6.

Torvényességí eIlenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé - po|gárľrlester

A képviselő-testületi Ĺilés időpond a:20|5. november 5. .... sz. napirend
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:.Polgáľmest eri tájékozÍató'
e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľő| és ai,önkormányzati
pénzeszkőzök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci je|legű lekiĺtéséľő|
A napirendet nyílt Ĺilésen |ehet tárgyalni, dcĺnteíllem]äkseses'
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Y ár o sgazd á| ko d ási és Pénzü gyi nĺzottsĺg ue l all eĺlyezi
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vélenényezi

Határ o zati j av as| at a bizottság szálnár a:
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságl Embeľí Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiIetnek az eIőteriesztés
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Polgármesteri táj ékoztató

a2015. novembeľ 5-ei
képvise|ő-testületi

Íi|ésre

,,(1) Minden hónap relrdes ĺilésének állandó napirendi pontja a polgánnester íľásos tájékoztatója a|ejárt
hatáľidejLĺ testületi határozatok végrehajtásáro|, az e|őzo képvise|ő-testĹileti ĺjlés óta tett fontosabb
intézkedésekrol' a jelentősebb eseményekő| és az ölrkonnáliyzati pél-lzeszközök átmenetileg szabad
ľell d el kezés íj r észének p énzpiacij e l l e gű lekötéséro l.''

(az SZMSZ 17 s (]) bekezdése alapjný



Tájékoztatőalejárthatáridejűképviselő-testü|ętihatźrozatok
végrehaj tásáről

Tisztelt Képviselő.testü let !

A lejáľt hatáľĺdejű képvĺselő.testůĺletĺ határozatokvégľehajtásáľól az alábbi
jelentést adom:

Iavaslat a bi)lcsődeí térí.tésí díjakról suíló önkormdnyzati rendelet mlídosítlźsóra

82t2015. (ilr.19.)
A Képviselő-testtilet rigy dö'nt, hogy felkéri a Józsefuárosi Egyesített B<ilcsődék, valamint a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda vezetőjét, hogy a 2015. október havi képviselő-testiileti rendes
ülésére tegyenek javaslatot a III. negyedéves teljesítések alapján az étkezési e|óirźnyzatok sziikségszeriĺ
módosításáľa.

Felelős: intézményvezetők
Határidó: 2015. október havi képviselő-testtileti ülés

A Humánszoleáltatási tiwosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺĺlet 2015. október 22-én
tartott ülésén tfugya|ta az kőzétkeztetési díjakkal kapcsolatos előteľjesztést, melynek keľetében a
téľítési díjakľa vonatkozó iinkoľmányzati ľendeletek módosításáľól rendeleteket alkotott. A
btilcsődék esetében a Józsefváľosi Eryesített Bölcsődék intézményvezetőjének tájékoztatása
szerĺnt a I . negyedéves teljesítések alapján az étkezési előirányzat módosítása nem szükséges.

Javaslat a Búrka Jőaefvdľosi Színhózi- és Kulturdlís Nonpľoftt Kft. jogutóddal törtěnő

ľľíTi"iálŤ;ĺlJ,, mint a Bárka ,,,,":::::::::::Kulturális Nonprofit Kft. és a Józsefuáľos
Közösségeiért NonprofitZrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkörében úgy dönt, hogy

1. a Bárka Józsefuáľosi Szinhźzi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2015. december 31. nappal
jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Józsefuĺíros Közösségeiéĺ NonprofitZrt-be.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 20 | 5 . szeptembeľ 1 7.

2. A Józsefuĺáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a Bárka
Józsefuárosi Szinhźz;i- és Kulturális Nonprofit Kft. törzstőkéjéve|, így a Zrt, alaptőkéje a
beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ l 7.

3. a hatźĺrozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek
elkészítésének fordu|ón apja 20 1 5 . augusztus 0 l .

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 17.

4. felkéľi a beolvadással érintett táľsaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítésére, amely
tarta|mazza a vagyonméľleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket, valamint az áttvevő jogi
személy létesÍtő okirat módosításának teruezetét. Továbbá megbizza a beolvadással érintett
társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással együttműködve a vagyonmérleg és
vagyonleltáľ-tervezeteket, valamint az egyesülési d<intés meghozata|źúloz szükséges egyéb _



jogszabáiy által meghatározott vagy a legfőbb szeľvek á|ta| e|oírt - okiratokat, va|amint az
egyesülési szerzódést készítsék el.

Felelős: Bárka JózsefuáľosiSzínhálz;i- és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Józsefuáros
Közössége iért Nonprofi t Zrt. Igazgatős ág e lnöke
Határidő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megelőzően

5. ahatźrozat 1. pontjában foglalt beolvadással kapcsolatos 2015. augusztus 01-i fordulónapi, a
hatályos magyar számviteli töľvény előírásaival összhangban e|készített vagyonmérleg-
tervezeteknek, valamint a végleges vagyonmérlegeknek a könyvvizsgä|atära és arľól
könyvvizsgálói vélemények kibocsátástra az MB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp., Andrássy út
43., Nyilvántartási szám: 00f650,-Kö'nywizsgőůő: Zsővár Beatľix, tagsági igazo|váĺy szám:
007169) bizzameg 700.000,- Ft + AFA összegben.

Felelős: polgármester
Haüĺridő: 20| 5. szeptember l 7.

6. a) ahatározat 5. pontjában foglaltak fedezetére az onkoľmźnyzat kiadás 1ll07.0t cím
miĺködési cél és általános taľtalékon belül az źita|ános taľtalék _ kötelező feladat _
e|őirátnyzatźlról 889,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat _
dologi előirányzatfua.
b) fe|kéľi a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módos ításán á| v egy e figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

7 . felkéri a polgármestert ahatźrozat 5, pontja szerinti megbíási szerződés megkötésére.

Felelős: polgrírmester
Határidő: 2015. szeptember 24.

A Józsefuáros Ktiztisséeeiéľt NonpľoÍit Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Zrt. iĺgyvezetése elkészítette
az egyesülési ter'vet, amely tarta|mazza a vagyonméľleg.teruezeteket és a vagyonleltáľ-
teryezeteket' valamint az ńtvevő jogi személy létesítő okĺľat módosításának ter"vezetét ĺs. 2015.
októbeľ l.én a Képviselő.testĺilet e|fogadta a ternvezeteket, az a|áírńst ktivetően a cégiogi iratok
beadásľa keľültek a cégbíľóság felé.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: a Báľka JózsefvárosÍ SzínházĹ és Ku|turális
NonpľoÍit Kft. jogutóddal történő megszüntetésével (beolvadással) kapcsolatos kłinywirsgáůatľa
és aľľól kiinywizsgálóĺ vé|emények kibocsátására szóIó megbízási szerződés az MB.Tax Kft.-vel
megktitésľe keľüIt.

A Pénzĺieyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testiĺlet 196t2015, (x.17.) számú
hatáľozatńnak 6. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2015. évi oktĺíbeľĺ ĺĺléséľe készített kiiltségvetési ľendeletben keľü|t átvezetésľe.

Javaslat a Jóaefvdrosí GazddlkoďlÍsí Kiizpont Zrt.-vel kötendő szerződések
elfogadúsdra

197t201s. (Ix.17.)
A Képviselő-testtilet rigy dönt' hory

1. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ingyenes hasznáiatába adja a batźrozat |. szÁrntl
mellékletében foglalt önkoľmányzati tulajdonú helyiségeket és ingatlanokat.

Felelős: polgármester



Hatáľidő: 20l5. szeptembeľ 17.

2. elfogadja a hattrozat 1. pontja szerinti onkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok
használati jogviszonyára vonatkozó, ahatźrozat 2. szźmű mellékletét képező határozat|an időre
szóló ingyenes használati megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

3. t.elkéri a polgármestertahatärozat2. pontja szerinti megállapodás aláírásara.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 05.

4. elfogadja a jelen határozat3. számű mel|ékletét képezó, az Önkormźnyzat és a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt., va|amint a Fővĺárosi Közterület Fenntaľtó Zrt. közott kötendő, a
Budapest VIII. kerület Dankó utca 3-5. szźtm a|atti önkormányzati tulajdonú ingatlan
meghatározott részének ingyenes hasznáiatźr a vonatkozó szerződést.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember l7.

5. felkéri a polgármestert a határozat 4. pontja szerinti hasznźiati szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. októbeľ 05.

6. a) elfogadja a határozat 4. szźmű mellékletét képező önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
intézmények épület(rész)einek, helyiségeinekhasznáiatära' bérletére vonatkozó díjtételeket,
b) a hasznosítás során a Jőzsefuźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a KLIK-kel kötött
szerződésben foglaltakat betaľtani.
c) a hasznosítás akozszolgáltaĺĺsi szerződések keretében ellátott feladat, a teljesített bevételt a
közszolgáltatási szerződés keretében teljesített bevételként kell elszámolni, ami az
önkoľmányzati kompenzáció összegét csökkenti,
d) a határozat 6.a) pontjában megállapított díjakat 2015. szeptember 18. napjától kell
alkalmazni, és évente a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, javas|atára feltil kell vizsgálni.

Felelős: polgármester
Határidő: ahatározat a) - d) pontja esetében 2015. szeptember 17.

.Ą Gazdátkodási Üwosztálv és a Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa a|apján: a
|97ĺ201s. (DĹ17.) számú határozat me||ékletében felsorolt tinkoľmányzati tulajdonrĺ helyiségek és
ingatlanok használati jogviszonyáľa vonatkoző megái|apodás a|áíľása megtörtént valamennyi fél
ľészéľől. A Budapest v[I. kerület Dankó utca 3.5. szám alattĺ tinkoľmányzati tulajdonú ingat|an
meghatározott ľészének ingyenes haszná|atára vonatkoző szerződés a Főváľosi Kiizteľü|et-
Fenntaľtó Zrt. részéľől aláíľásľa keľült. A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. telephely
bővítés cégiogi bejegyzéséhez szükséges polgáľmesteľi dtintés aláíľásľa keľůilt.

Javaslat a Helyí Éĺĺlłtlźr létľehozlÍslÍra

208t201s. (Ix.l7.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a299/2013. (VII.l7.) sz.határozatát visszavonja, és Települési Értéktárathoz|étre.

Felelős: polgáľmesteľ
Haĺáridő: 20l5. szeptember 17.



2. Települési Eftéktár Bizottságot hoz|étre a Józsefuárosban fellelhető nemzeti értékek azonosítźstra,
az l. pontban létrehozott Települési Erté|<tár gondozása éľdekében. A Bizottság tagjának az a|ábbi
személyeket kéri fel:

- Dr. orlóci Lász|ő
- Zi|aPétet
- Dr. Pruzsinszky József
- Fernezelyi Gergely DLA
- SánthaPéterné

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi K<izg1ríĺlés elnökét és a
Hungarikum Bizottság elnökét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. október 17.

4. elfogadja a 2. pontban létrehozott Települési rrrcktar Bizoffság miĺködési szabá|yzatźú ahattrozat
1. sz. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 20l5. szeptember 30.

A Váľosfeilesztésĺ és Főépítészi tievosztálv tájékoztatálsa alapján: a Főváľosi Kiizgyűlés elnökének és a
Hungaľikum BÍzottság elntikének tńjékoztatźlsa 2015. oktĺóbeľ 15-én megtörtént. A Telepü|ési Ertéľtáľ
Bizottság alakuló iilésének időpont.eryeztetése fo|yamatban van.

A beszámol ő lezÁrva: 20 1 5. októb er 2|-én.



Beszámoló a két tĺlés közötti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A két ülés közłitti fontosabb iinkoľmányzati eseményekro| az alábbi jelentést
adom:

15. október
Megemlékezés Tormay Cécile Kőfaragő utcai otthonának l

falán elhelyezett emléktáblánál, születésének 140. évfordulój a :

alkalmábó|. Az onkormányzat koszoľriját Szilágyi Demeteľ :

képvĺselő úľ helyezte el. 
i

l|944.es vaľsói felkelés és az 1956-os magyar foľradalom

z'Ĺs.október21. ilengyel-magyar kapcsolataĺnak emléket á./r|ító táb|aavatás.
:Köszłintő beszédet mondott Sára Botond alpolgáľmesteľ.

t"-
iSrác Alapítvány kiiztis megemlékezést tartott a Coľvin
kiizben. Az eseményen részt vett Sántha Péteľné
alpolgármester asszony.

i20
i

10.

i: ,
.i

iiiAz 1956-os Magyarok Világszövetsége,, és az 1956-os Pestii
i 2015. oktőber f2. i Srác A|aníťvánv kiĺzłis mepem|ékezést tzrrtott a Coľvin !

2015. október 23.
Megemlékezés a Rezső téri templom falán elhelyezett '56-os
tálblánái. Dr. Ferencz oľsolya képviselő asszony he|yezte e| az
onkoľmán yzat koszorűjáú.

izols. oktĺiber 23.
i

i

iA Józsefváľosi Onkormánvzat
imegemlékezése a Corvin közben.

1956. októbeľ 23-ai



2015. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz lekötése 2o15.09.23-10.26'időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknapia

Lekötés |ejárata Osszeg

Sberbank 77 nap 2015.10.21 20,ĺ6.01.06 300 000 000
Sberbank 84 nap 2015.10.21 2016.01.,ĺ3 300 000 000
Sberbank 91 nap 2015.10.21 2016.01.20 300 000 000
Sberbank 98 nap 2015.10.21 2016.01.27 200 000 000
Sberbank 105 nap 2015.10.21 2016.02.03 200 000 000
Sberbank 49 nap 2015.09.16 2015.11.04 200 000 000
Sberbank 49 nap 2015.09.09 2015.10.28 300 000 000
Sberbank 70 nap 2015.09.30 2015.12.09 400 000 000
Sberbank 56 nap 2015.09.23 2015.11.11 300 000 000
Sberbank 63 nap 2015.09.23 2015.11.18 300 000 000
Sberbank 70 nap 2015.09.23 2015.11.25 300 000 000
Sberbank 77 nap 2015.09.23 2015.12.02 300 000 000

|ekötve osszesen 2015.1o.26. Sberbank (volt Vo|ksbank) 3 400 000 000
ál|ami hozzĄáru|ások folyószám|a KH bank 289 388 915
hivata|fizetési szám|a egyen|eg KH bank 133 275 491
fizetési szám|a egyen|ege KH bank 1',179 491 023


