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Készült Budapest Fővaros VIII. kerület !őzsefvárosi onkormányzatKépviselo-testület 2015.
november 5-én 9.00 óľakoľ aJőzsefvárosi Polgaĺmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tźtr gy alőj áb an me glartott rende s til é s érő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis MźLté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabs Tamás,
Kaiser József, Pintéľ Attila, dr. Saľa Botond, Soós Gyorgy, dľ. Szilágyi
Demeteľ, V<jrĺjs Tamás, Zentai oszkaľ

Távolmaradását bejelentette: Komássy Ákos _ képviselő
Simon Gyorgy - képviselő

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péterné _ alpolgármesteľ, dr. Mészár Erika _ a|jegyző' dr. Vitályos Fanny -
Polgármesteľi Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita _ onkoľmĺányzati főtanácsadó, dr. Balla
Katalin _ Jegyzői Kabinet vezetoje,Mátraházi Judit - SzemélyĹigyi Iroda vezetď1e, Annus.
Fábián ľ{ź,ľta _ Belső EllátáSi Iroda vezetője, Bodnár Gabľiella - Szetvezési és Képviselői
Iroda vezetoje, Dľ. Galambos Eszter - Jogi Iroda vezetője, Kĺósa Edit - Ügyviteli Iroda
vezetője, Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőľzési Iroda vezetoje, dľ. Bojsza Krisztina -
Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetóje, Visnyay Noémi dr. _ Családtámogatási Iľoda
vezetője, Kincses Ibolya _ Humĺínkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kĺíródi lĺva _ Hatósági
IJgyosńáIy vezetője, Bedő Kláľa - Építésügyi Iroda vezetóje, Tóth Csab a _Igazgatási Iroda
vezetóje, Páľis Gyutáné - Pénztigyi .lJgyosńá|y vezetője, dľ. Suba Árpád _ Ađóiigyi iľoda
vezetóje, dr. Hencz Adľienn - Gazdá|kodási Ügyosztźiy vezetóje, Dľ. KecskemétiLász|ő _
Gazdálkodási Ügyosztaly igyosztáIyvezeto-helyettese, Fernezelyi Gergely Sándor DLA -
Vaĺosfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály vezetoje, Iványi Gyiingyvér _ Főépítészi Iroda
vezetóje, Bajusz Ferenc - Kĺjzteľület-felügyeleti Ügyosztá|y vezetője, dľ. Szabó Oľsolya -
Budapest Főváros Kormányhivata|aVlll. keľ. Hivatal vezetője, Molnár Gábor ľ. alezľedes -
VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, Váradi Gĺzella _ Jőzsefvźnosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kĺizpontvezetője, Csete Zo|tán _ Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, dľ. Pesti lvett _
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Igazgatőság elnöke, Á"s Péter Józsefvarosi
Gazdálkodási Kĺizpont Viíľostizemeltetési igazgatőja, Kovács ottó Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Yagyongazdálkodási igazgatőja, M.ező János Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Kĺĺzpont Paľkolási ígazgatőja, Mach József _ Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Uj Teleki téri piac és Termelői Piacok vezetője, Kovács Baľbara - Józsefráľos
Közösségeiéĺ Nonpľofit Zrt. |gazgatősáe elnĺike, dr. Koroknai András - Józsefuaĺosi
Egészségügyi Szolgálat főígazgatója, dľ. Táľnokiné Joó lldĺkó - Napraforgó Egyesített
ovoda vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék vezetője, Kis
István - Jőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért KozÁasznu Nonprofit Kft. vezetője' Nagy
Gáboľné - Embeľi Eľőforrás bizottsági külsős tag

Dľ. Kocsis }.Iáté
Tisztelettel köszönti a lőzseťvźrosi onkormányzat Képviselő-testületének tilésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkatarsait, azintézméĺy és cégvezetőkęt és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testĹilet 2015. évi november 5-i ülését . mely az SZMSZ 8., 10.12. $.aiban
foglaltak a|apjźtn keľült összehívásra - megnyitja.



Távolmaľadását bejelentette Simon György képviselő úr és Komássy Akos képviselő úr,
késését jelezte Jakabfu Tamás képviselő úľ. Komássy Képviselő Uľ a szovet és textil-
feldolgozóipaľi világkiállításon van' november 3-16 kozott, ezért ĺem tud sem abizottsági,
sem a testiileti ülésen részt vęnni. Megkéri a képviselőket' hogy kapcsolják be
szavazőgépeiket a |étszźlm megćilapitás miatt. Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselo. A
minősített szótöbbséghez 10, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat szükséges.
A kĺjvetkező képviselő-testületi ülés várható időpontja f0I5' december 3. reggel 9 &a. A
kcizmeghallgatás vfuhatő időpontja 2015. december 10. cstĺtĺjrtök, ebben még lehet vá|tozás,
de nem valószínű. Továbbá tájékozatja a Képviselő-testületet, hogy a 3l3.,,Javaslat Idősek
Klubja kialakítására a Palotanegyedben'' címtĺ előteľjesztést az előtefiesztő visszavonta,
technikai okokból, amely előterjesaés a kovetkező testületi tilésen |esz táĺgyalva. Ellenben
van egy sürgősségi javaslat, amely Alpolgármester Úr részéro| étkezett, ez a javasIat a Török
Kciztársaság Isztambul Kügükgekmece kerületével megállapodás megkotésére ezt 4l2
napirendként j avasolj a meg!ár gy a|ni. S zav azásra b ocsátj a a sürgő s sé gi j avaslatot.

Javaslat a Tiirtik Köztáľsaság Isztambul Kiięükęekmece keriiletével
megállapodás megktitésére
(írásbeli előterj esztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l/:áté _ polgáľmester

Egry Attila- alpolgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Meoál|nnítin hnov n qĺirolísséoet 14ioen 0 nem szavazattal 1 tartőzkodás mellett elfogadta.*'"^o"""-Đ-- . . .Đ-^.' -- --^-O-------.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜrs ÉGES
HATAROZAT:
23st201s. (xr.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak Iźńja a siirgősség okát a stirgősségi
indítványként beteľj es ztett a|tlbbi előteľj esztésnél:

4I2. Javaslat a Töriik Ktiztársaság Isztambul Küęükęekmece keľületével

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egry Attila- alpolgármester

4t2.

14IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL



Az SZMSZ i6. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot

szavazásra bocsátja.

Napirend:

1. Pénzügyi, köItségvetéssel kapcsolatos clőtcrjesztések

, Juvaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Sára Botond _ alpolgármester
Egry Attila - aIpolgármesteľ

2. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat a káptalanfüredi gyeľmeküdülő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľiĺ.áté - polgármesteľ

) Javaslat a ĺóxÉsz módosításával kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

. Juvaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

3. HumánszolgáItatással kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat házĺoľvosi pľaxis elidegenítésére
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4tÍé - polgáľmester

,, Javaslat Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizponttal
kap cs o latos diintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľiĺ.źLté - polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgáľmesteľ



Egyéb előterjesztések

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatáról szóló 36l20L4. (XI.06.) iinkormányzati rendelet mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }i4até - polgármester

Javaslat a Ttiľök Kłiztársaság Isztambul Küęükgekmece keriiletével
megállapodás megkłitésére
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila- alpolgĺĺrmester

Tájékoztatók

1 Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző tilés őta tett fontosabb intézkedésekrő|, a
j elentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkłizök átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napiľendet |4 igen,0 nem szavazatÍal' 1 tanózkodás
mellett elfogadta.

S,ZAYAZASNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALlgrIZ EGYS ZERÚ s zóľo g g s Éc s zÜrs ÉGES
HATAROZAT:
236ĺ20|5. (K.05.)

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

Napiľend:

1. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a helyi adĺókkal kapcsolatos dtintések meghozatalláial. (írásbelielőteľjesztés,Póľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester

Dr. Sára Botond - alpolgáľmesteľ
Egľy Attila - alpolgĺĺľmester

4.

1.

14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL



f . Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztésével kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Iľl4:até - polgármester

) Javaslat a ĺóxľsz módosításával kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|;ĺ:źńé - polgáľmester

. Juvaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpo l gáľmester

3. Hu mánsz olgáitatźlssal kapcsolatos előteľj esztések

, Juvaslat házĺoľvosi pľaxĺs elidegenítésére
(íľásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lldźńé - polgármester

, Javaslat Józsefuárosi Szociális Szo|gáitatő és Gyermekjĺólétĺ Kiizponttal
kap cs olato s dii ntések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester

Santha Péterné - alpolgármester

4. Egyéb előteľjesztések

, Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szeľvezeti és Miĺktidésito 
Szabáł|yzatáľĺól szĺóló 36t2014. (xI.06.) tinkormányzati ľendelet mĺídosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4áté _ polgáľmester

2. Javaslat a Ttiriik Ktiztáľsaság Isztambul Küęükęekmece kerületéve|

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4áté _ polgáľmester

Egĺy Attila- alpolgáľmester



Tájékoztatók

, Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi határozatok
végľehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekłitéséről
(írás b e l i täj éko ztato )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

1. Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli e|oterjesńés, P oTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Sara Botond _ alpolgármesteľ
Egry Attila - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja' megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

(Jakabfy Tamás képviselő 9,27 órakoľ meg,lrkezett, íg,l a Képviselő-testület létszáma I6 főre
emelkedett.)

Dr. Eľőss Gábor
Miéľt maradt ki az e|őterjesńésből annak a |ęvezetése, hogy hogyan tudja a Kuľia által
megsemmisített ľendeIeftészt a mostani javaslattal biztosan helyettesíteni? Hogyan következik
a Kúria döntéséből az,hogy ezze| a jogi megoldással megolđhatő az eredeti célnak megfelelő
és jogilag is helýálló megoldás? Mi történik akkor, ha netźn másodjaľa sem sikerülne oly
módon rendeletet alkotni a testületi többségnek, hogy az kiá|Ija a Kuria szigoľú bíráinak
ptőbáját is, és ha netán megint megsemmisítenék ezt a pontot, akkor előállhat-e egy olyan
kellemetlen helyzet, hogy mindenkinek kommunális adót kell fizetnie? Ha a jogi indoklás
mega|apozottabb lenne, akkor megnyugtatóbb lenne ez az e|őtefiesztés.

Dr. Kocsis N IáLté

Előszĺjr Egry Attila alpolgármester úr vá|aszo|, majd Aljegyző Asszonynak adja meg a szót.

Egry Attila
Az eIőterjesztésben is részletęsen kifejtésre keľiiltek ameghozott döntések, illetve a Kúriának
is a magyarénata. Ebből |áthatja azt is, hogy a Kúľia egy nagyon btjlos clöntésĹ hozoĹt, hiszen
20|6.januáľ 1-jével he|yeńe hatályon kíviJI azt az egy daĺab bekezdést, ami itt éľintett. Igy a
2015. évben nem kell azza| szembenézni, hogy minden józsefuárosi lakónak kommunális adót
kellene ťlzetni. Ha ezt ttjrtént volna, akkor erľe is az onkoľmźnyzat tudott volna ľeagálni, és

lett volnajogi lehetőségę aÍTa, hogy mentességet kapjanak aJőzsefvárosban élők.



A Kúriának a magyarźtzatában szerepel az, hogy aľ:a hivja fel a figyelmet, hogy egy
ađőtfugyat két adónemmel nem lehet sújtani, ez okozza a problémźtt, és sajnos e|őá|I az a
he|yzet, hogy van egy olyan extrém pillanat' amikor egy ađőtźtrgyra ki lehet vetni
építményadót és magánszemélyek kommunális adóját is. Ez egy speciális helyzete a
halmazeIméletnek, amikoľ a nem magánszemély tulajdonos adja bérbe, magánszemé|y
bérlőnek. ott éppen ta|á|kozlk az, hogy még a bérbeadó is fizeti az építményadót, és a
bérbevevőnek meg kéne fizetni a magánszemélyek kommunális adóját. Eľe az extľém
helyzetre nem készült fol a rendelet. Nem az volt a szánđéka a jogalkotónak, hogy ezt a kettős
ađőztatást kialakítsa, azért, meľt a jogszabáIy sem teszi lehetővé. Figyelembe véve eń.,hozzák
az új d<jntést, és a mentességeket úgy adjak meg aZ építményadónál, illetve a
magánszemélyek kommunális adójanál, hogy ilyen metszet ne alakuljon ki újra. Eképpen
bármelyik aďőtárgyről is beszélnek, vagy építményadó sújthatja, vagy magźlnszemélyek
kommunális adója, azza| a fenntartással, hogy azok ajózsefuáľosi lakók, akik életvitelszerűen
itt élnek, azoknakamagánszemélyek kommunális adóját a jövőben sem kelljen ťĺzetni.

Dr. Kocsĺs M.álté
Megadja a szőt dr. Mészáľ Erika a|jegyző asszonynak.

Dr. Mészáľ Erĺka
Alpotgármester Úr által elmondottak abszolúte a jogszabźiynak megfelelően kifejtik ań.,hogy
ezze| az új ľendeletmódosítással épp aú, oldották fel, amit a Kúľia sérelmezett és így nem lesz
kettős ađőztatás.

Dľ. Kocsis NIáté
l Í^.^ s:- ^ -_lL T\:^L!.. 

^ 
a:1^ |-!_-':^^1 1 -,-*^1.rvręBauJa d szlJL -rlllt9l ,ł\ttlla r(t'PVrsęIU ul llal(.

Pintér Attila
Azok a magánszemélyek, akik magánszemélýől bérelnek lakást Józsefuáľosban, mint
bérlőknek nincsen Józsefuárosban létesített lakcímiik, nekik akkor fizetnitik kell, vagy nem?

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt đr. Mészár Erika a|jegyző asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Kommunális adót jelen pillanatban annak a magánszemély fulajdonosnak kell ťlzetní, aki
nincs bejelentve Józsefuárosba, illetőleg annak a magénszemély tulajdonosnak, aki be van
j elentve, de bérbe adja az ingatLanát.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitáját |ezáĺja, és

szav azásr a b o c s átj a a hatźr o zati j avas l atot.

A Képviselćĺ-testtilet úgy dcint, hogy

1. nem járu| hozzá a|thoz, hogy 2016. évben a Fővárosi onkormanyzat vezesse be a helyi
adőkat _ építményadó, telekađő, magtnszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó _
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormányzatigazgatási teľületén.



Felelős: polgármester
Határidő: f015. november 05.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjáľól haladéktalanul tájékoztassa a
Főváro si onkorman y zatot,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 05.

3. az onkormźnyzat stabil, biztonságos pénzügyi heIyzet&e tekintettel nem vá|tozÍat a helyi
adók - építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenfoľgalmi adó -
mértékén 20l6.januar 1. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 5.

Dr. Kocsis M:áté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 15 igen, 0 nem szavazattal, I

tartő zko dźls mel lett elfo gadta.

S,ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
237ĺ2015. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. nem járuIhozzá allhoz,hogy 20|6. évben a Fővarosi onkormanyzat vezesse be a helyi
adókat _ építményadó, telekadő, magánszemélyek kommunális adója, idegenfoľgalmi adó _

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatígazgatásiteľĹiletén.

Felelős: polgármester
IJatáriđő : 20I 5 . november 05.

2. fe|kéri a polgármesteľt, hogy a hatźlrozat 1. pontjáľól haladéktalanul tájékoztassa a
Fővárosi onkoľmányzatot.

Felelős: polgármester
Határiđó: 201 5. november 05.

3. az onkormźnyzat stabil, biĺonságos pénziigyi he|yzet&e tekintettel nemvtitoztat a helyi
adók _ építményadó, telekadó, magttnszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó -
mértékén 2016. jarruźr 1. napjától.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 5. november 5.



Dr. Kocsis Máté
Szavazásta bocsátja a magánszemé|y kommunális adójáról szől'ő 40l20I4. (XI.13.)
onkormányzati rendeletet módosító rendelet-tętv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 46lf0I5. (XI.12.) önkornlányzaĹi relldeletét 15 igelr,
0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A SZAVAze.sNÁr JELEN VAN to xÉpvlsplo
A RENDELETALKoľĺ.sHoz ľĺnĺósÍľpTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvrsnr,o-ľBsľÜr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľronľrÁľyz.ł,ľ xÉpvlsnĺ-o
TESTÜLEľEľBK 46/2015. (xI.12.) oľronnĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
MAGÁNsar;lĺELY KoMMIJNÁlrs ,ł.oóĺÁnór, szoĺo 40t2014. (xI.13.)
oľronľĺÁľyza.ľĺ RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

2. Y agy onkezeléssel o vá ľos ii zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend 2ĺ1. pontja
Javaslat akáptalanfüredi gyeľmeküdülő fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitäjátmegnyitja, megadja aszőtJakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabs Tamás
Nagyon sajnálja, hogy az idei évben maľ nem nyílt meg a tźhor kapuja. A helyszínen az
utcáról látottak aLapjan úgy gondolja, hogy a tźlbor nem áll az cisszęom|ás széIén, és jövőre
sem lesz tábot, egészen biztos, ta|án két év múlva újra tudjak nyitni. Külĺjnösebb építési
munkálatok nem zaj|ottak, úgy gondolja, hogy az idei évben jobb lett volna, hogyha
táboroztatĺak volna. A TAo törvény 22lC $-a szerint eń. az adókedvezméný, amíbo| az
onkormányzat meg szerctné építeni, eń' a veszprémi kézíIabđa csapat kaphatja és az
onkormányzat peđig nem. A 15 éves fenntartási, és spoľtcélú fenntartási k<itelezettség is
náluk keletkezik. Azt szerętné megtudni, hogy hogy fogjak ętt a szituáciőt kezelni?
Váľhatóan milyen szęrzőđéses ľendszert fognak tudni kialakítaní akéziIabda csapattal, hogy
ęnnek a létesítménynek a kezelése is az onkormányzat hatáskcjrében maradjon? A múltkori
bemutatón mások által is megkérdezętt elsődleges piaci alaptĺ hasznosítás kötelezettsége
jelenti azt,hogy belefér ebbe az, hogy a gyeľekek ugyanakkora száslban mehetnek atáborba,
akkoľ természetesen abszolúte egyetéľt az előterjesztés céIjźlva|.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Mészaľ Erika a|jegyző asszonynak.



Dľ. Mészáľ Erika
Mint ahogy Képviselő Úľ elmondta, igen, apáIyáző a Veszpľém. A Veszprémnek kell magát
az új létesítméný fenntartani a ptiyźzat értelmében. Mindenki tudja, hogy önmagában és
tekintettel arra, hogy az onkormárlyzat a gyeľmeküdülőt továbbra is üzemeltetni akarja,

önmagában eÍTe nem lesz képes, már most elkezdték azokat atźtrgyaltsi folyamatokat, amiben
le fogjak tisńázni, és a Tisztelt Képviselő-testület elé fog kerülni egy olyan megállapodás,
ami ajövőbeni üzemeltetés kĺiltségeit fogja tarta|mazni. A fő irányvonal az, hogy mindenki
ań ťlzet, amit hasznáI. A gyermeküdülonek a költségeit természetesen, mint idáig is az
onkormányzat ťlzeti, és az új sportlétesítménynek a kĺjltségeit fogja a Veszpľém ťĺzetni.
Magábaĺ a páIyázatban benne van, hogy elsősorban valóban piaci célra kell hasznosítani, de
lehetové teszi a jogszabźtly, hogy kedvezméný lehet biztosítani, ezt körtiljáľták,
megvizsgálták. Maga a gyermeküdtilő továbbra is gyermeküdüloként fog műkĺidni, és nem
piaci alapon.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgaľmester urnak.

Dr. Sára Botond
Elsődleges piaci hasznosítási kéľdés az valőban az egyeztetésen előkeľült és megnézte azt a
szakaszát az előtetjesztésnek, amit Simon Gyĺiľgy képviselő ,űr beidézett és pontosan 10

másodperc időľáfoľdítással megta|á,|ta a váLaszt. Ha megnézik a TAo tĺjrvény ZflC (6)

szakasz b) pont kivételével mit tartaLmaz, akkor benne van ifiúsági, .diák, közcisségi
események kivételével. A tźtboroztatás az az. Azéĺ mondja el a Képviselő Urnak, mert ezen
másfel órát lovagoltak az egyeztetésen, amire megmondja őszintén, hogy ő sem olvasta eI az
előterjesĺésnek ezt a részét, és valóban a Simon György képviselő úrnak a kérdése joggal
vetődött fęl. De aki elolvasta az e|őterjesztést és megnézte, hogy ez ahźĺtétjogszabáIy miről
szól, akkor rájöhetett a vtĺ|aszta. Bińatja a Képviselő Urakat, báľ utólag, de rászćlnt I0
másodpeľcet erre a kérđésre, zavarta valóban ez akérdés' mert önmagában ott elhangzott, és

az ott adott válaszok számfua sem voltak kielégítők, 10 másodpeľcbe telt és megtaláIták a
vá|asÁ,.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Hadd mondja el itt a plenaris ülésen is, hogy a tervek nagyon szépek, nagyon szép a
|átvźnyeru. 4l,Ijegyző Asszony mźr utalt arÍa a megállapodásra, arni majd később keriil a
TestÍilet ę|é. Az egyeztetésen is felvetődĺjtt maľ a kéľdés, hogy a tábor üzemeltetésével
kapcsolatosan két veszély is van, amiľe úgy tűnik, Ilogy az előteľjesztésben nincs garaĺcia, otr,

e|hangzott szőban, hogy majd a kerület, mint működtető gondoskodni fog aľľól' hogy ezek a
veszélyek elháruljanak. Az egy1k ilyen veszéIy azlehet, ha tényleg piaci alapon kell ťtzetníe a

Veszprémnek' és nem pedig önköltségi alapon, akkoľ akar másutt is keľeshetne a piacon ilyen
tábort', bár világos, hogy ennek a kialakitása az ő igényeiknek megfelel, mindenesetre
felvetődik az, hogyha ez egy piaci üzemeltetés, akkor ott a keľesletnek és a kínálatnak
egymásra kell találnia. Az egyeztetésen elhangzottak a|apján ara kijvetkeztet, hogy a piaci
helyett inkább az önkĺjltségi alapú volna a helyes kifejezés.
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Az rogtön ér1hetővé is teszi, hogy miért olyan biztos az Önkormányzat abban, hogy lesz
folyamatosan eđzotábotozás és a Veszprém, vagy akáľ mások is jönnek, meľthogy önköltségi
alapon valószínűleg tényleg megéri, csakhogy érdemes lenne megkülönboztetní eń. a két
fogalmat, meľt egy piaci ár akáľ sokszorosa is lehet egy önköltségesnek, és ez a két fogalom
nem ugyanazt a va|ősźryot. takarja. A másik véglet az |ehet, amiľe szintén nem lát garanciát,
illetve csak kcjzvetett gaľanciát, hogy csak üzemeltetőként az onkormźnyzat majd erľől
gonđoskodik, és nyilván abban a megźlllapodásban benne lesz, de ez a megállapodás most
nincs előttĹik, ennyiben vakon döntenek. Az peđig, hogyha netán olyan jól sikeľül átalakítani,
felújítani ezt a tábort, hogy alig fognak elfémi a jőzsefvtltosi gyerekek a sok eďzotáborozni
vágyő kézilabđázótól, tehát sem egyik, sem másik irányba nincsen gaľancia aľra, hogy nem
szorulnak ki a gyerekek, illetve tényleg lesz piaci alapon kihasználtsága a létesítménynek.
Akkor ezhogy garuntáIható mégis?

Dr. Kocsis llálté
Megadja aszőt dr. Saľa Botod alpolgáľmester úmak.

Dľ. Sáľa Botond
Induljanak ki abból' hogy egy 1,5 milliaľd értékű benlházźls valósul meg egy józsefuáľosi
ingatlanon, amelynek a tulajdonj oga gazđagítja, illetve a Józsefiĺaľosi onkormźnyzathoz
keriil. Minimális ĺinerő ráfordítással l,5 milliáľd forinttal gazdagođik az önkormanyzďi
Vagyon. Nyilván a TAo t<irvény éľtelmében ennek vannak előfeltételei, az Önkormtnyzat
miéĺt kap 1,5 milliĺírd forintnyi gazdagodást. Az az előfeItétele, hogy 15 évig arra a cé|ra,
amire a Veszprém az egyestilet kapja, azt a funkciót fenntartsa. Maga az uzeme|tetés kérdése
2017 tavaszán indul. Van kettő év arra, hogy az önkormĺínyzati, és a veszprémi' a TAo
tclrvényben vállalt feltételeknek megfelelően kialakítsanak egy olyan megállapodást, ami
mindenkinek az érdekét szoigá|ja. Be tudják tanani a jogszabáIyi, az önkormányzati éľdekek
nem sérülnek, így anyárittlborońatás, a gyerekek, és az idősek nyáritábotoztatźsa ugyancsak
nem sértil. A Veszprém pedig azt. aváIlalrt feladatźú, hogy kézilabda utĺínpótlás csapatot nevel'
azt ís el tudja látni. Ha nem látnfü ennek esélyét, és a kérdésekĺe a pozitiv vá|aszokat, akkor
nem mennének bele ebbe a beruhźzásba. Minden eszkoz rendelkezésre áll aľľa, hogy jó
megállapodás szülessen. Erre kettő év ál1ľendelkezésre.

Dr. Kocsis ľ Iáté
Megadja aszőt Kaiseľ József képviselő úrnak.

Kaiser József
Azok a gyerekek, akik a táborban voltak, azok érezhették, hogy a komfoľtéľzete nem éppen a
legjobb volt ezekben a csúcsos kis faházakban. BeáŻak, eső után nagyon nagy gőz volt a
szobákban. Nem volt korszeru ez atáboľ, és előbb-utóbb be kellett volna zámi. Az|ett volna a
tragéđia, hogyha az osszeomlás szélén ztrttlk volna be, nem úgy, hogy tervezetten valami
mást alakítanak ki a helyén. Gratulál a gyeľekiidültetésnek, a Hivatalnak, a Polgáľmester
uremat a|lhoz'hogy eń" így ĺisszehozták. Ez egy bravúr volt, hogy egy olyan tábort, amí az
onkormĺányzatnak több szźĺzmll|iőba keľĹilt volna a felújítása, ez a\ig keriil aZ

onkormányzatnak pénzébe, mégis egy óľiási éľtéket kapnak belőle. Alpolgĺĺrmester Ur
elmondta, hogy 15 év után a fe|építmény is az onkormányzattu|ajdonába szźi| źt, ha teljesíti
az onkormźnyzat ezt a 15 éves időszakot. Van egy olyan íve a FIDESZ-KDNP áItal vezetett
onkormányzatnak, hogy felújították az iskolákat, kozintézĺnényeket, most a Nagyfuvaros
utcai rendelőt újították fel. A táborok elmaradtak, és ha ez megépil, akkor az ország
legkorszerűbb tábora lesz. Azt tapasztaIta, és a tanźlrok is azt mondták, hogy a tábor áL|apota
miatt a gyerekek egyre jobban ódzkodtak atáborba menni.
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IJgyanazért a pénzért sokkal nagyobb értéket fognak kapni az alatt a két hét alatt, amit ott
toltenek. A tanárok elhelyezése is gya|ázatos volt, nem tudtak ľenđesen dolgozni, mert azok a
faházak is a legrosszabb faházak kozé tartoztak. A Veszpľém ĺem azért segít építeni egy
tábort, hogy a piacon másik tábort keressen, hanem azért, mert ez az ország legkorszenibb
eďzőtábota lesz. Azoknak, akik résń. vettek ebben a munkában, megköszöni a maga, éS a
gyeľekek nevében is.

Dr. Kocsis M.álté
Megadja aszőtJakabt Tamás képviselő úmak.

Jakabfy Tamás 
,

Alpolgármester Urnak mondja, tĺjbb mint 10 másodpercet foľdított arÍa, hogy a jogszabáIyi
hátteret megnézze. Nem a legjobban érthető jogszabá|y lett, de akkor felolvassa az
idevonatkozó részt: ,, A beruházás tiembe helyezését követő legalább 15 évben aZ

adókedvezmény alapjául szo|gá|ó berubázás révén üzembe he|yezett sportcélú ingatlant
iskolai és diák, főiskolai és egyetemi sportesemények...'' A tĺjbbi már nem is annyiľa
érdekes. Továbbolvassa: ,,szabađiđo sportesemények és más közösségi célú események
lebonyolítása céljából. . .''

Dr. Kocsis lĺ'áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|áS nem volt, ezért a napirend vitájźLt lezárja,
szavazásrabocsátjaahatttrozati javaslatot.

A Kénviselŕí-festiilef ílov rĺŕint. hopv^- - -oJ --'--) -'- QJ

1. előzetesen hozzźĺjárul aŁthoz, hogy az MKB Veszprém Kéz1labda ZÍt. áItaI benyújtott
sportfejlesztési pá|yazat sikeľes elbíráIźsa esetén - atársasági adóról és osztalékadóľól szóló
|996. évi LX)O(I törvény 22lC. $ (6) bekezdése alapján _ a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat kizźnólagos tulajdonában lévő Balatonalmádi (Káptalanftired), Somfa u. 1.

szćlm a|atti ingatlaľľa (hĺsz. 0II4l5) 15 év idótartarnra - a beruházás uzembe helyezését
követő 30 napon belĹil - aMagyar Allam javźna az ingatlan-nyilvantaľtásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig j elzáIogsog kerülj ön bejegyzésre.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20| 5. november 5.

2. elfogadja a Balatonalmádi (Kápta1anfiired), Somfa u. 1.

ingat|anĺavonatkozóengedéIyezésitervbenfoglaltakat.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20T 5. november 5.

(hĺsz. 0114/5) a|atti

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazaÍtal, l tartőzkodás mellett
elfosadta.

szam
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l o rÉpvlsplo
a He.ľÁn oZ AT:nI Z AT AL:ľrc. Z ľĺnĺo s Íľpľľ szoro g g sÉc s zÜrs ÉcB s
H.ą.la.Roza.ľ:
238/2015. (K.05.) 15IGEN 0 NEM r ľĺ.nľózrolÁssa.r.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. előzetesen hozztljáru| aŁthoz, hogy az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt. źůta| benyújtott
spoľtfejlesztési ptiyźzat sikeres elbírálása esetén - atfusasági adóról és osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI törvény 22lC. $ (6) bekezdése alapján - a Buđapest Józsefuárosi
onkormányzat kizźró|agos tulajdonában lévő Balatonalmádi (Kápta1anfĹiľed), Somfa u. 1.

szźtm a\atĺi ingatlanra (hľsz. 0I|4l5) 15 év időtartamľa - a beruházźs uzembe helyezését
követő 30 napon belül - aMagyat Allam javára az íngatIaĺ-nyilvántartásba az igénybe vett
ađőke đv ezmény mértékéi g j e|zźllo gs o g kertilj ĺin b ej e gyzé s re.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. november 5.

,, 2. elfogadja a Balatonalmádi (Káptalanfüľed), Somfa u. I. szám (hrsz. 0II4l5) alatti
i ngat|anĺ a vonatko zó engedéIy ezé si tervb en fo g laltakat.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. november 5.

Napirend fĺ2. ponija
Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Dr. Kocsis Máté

. Napirend vítáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
1 hozzászőIás nem volt, a napiľend vitáját|ezárja, és szavazásra bocsátja ahatttrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. a lőzsefvźĺtos KeľĹileti Építési Szabá|yzatźrőI sző|ő 6612007. (X[.12.) önkormányzati
rendelet 1rórÉsz;, 125. t<jmb módosításáravonatkozó véleményeket elfogadja.

Felelős: polgármester

; Hatźridő 20|5. november 5.

l 2. a Józsefuaľos KerĹileti Építési Szabźiyzatźnől sző|ő 6612007. (X[.12.) önkormányzati
j rendelet (JóKÉSa, 125. tömb módosítására vonatkozó módosítási eljĺíľásának véleményezési
. es partnerségi, egyeńetési szakaszátIezárja.

Felelős: polgáľmester
. Hataridő:zjls. novembeľ 5.
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3. felkéri a polgármestert, kezđeményezze az á|Iami építésznél a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hatarido: f0I5. november 5.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet 15 igen, 0 nem szavazattal, 1 ártőzkodás mellett
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATlľrI Z AT ALlľrI Z Ir'ĺľlĺo s ÍľBTT SZóTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
239t20|'5. (xI.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Iőzsefvźxos Kerületi Építési SzabáIyzattrőI sző|ő 6612007. (x[.12.) önkormányzati
rendelet 1rórÉs4, 125. tömb módosításara vonatkozó véleményeket elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidó 201 5. november 5.

2. a Jőzsefvźros Kertileti Építési SzabáIyzatárőI sző|ő 66/2007. (XII.12') önkoľmányzati
rendelet (JóKÉSa, 125. tömb módosításáravonatkozó módosítási eljárásának véleményezési
é s p artners é gi, e gy ezteté s i szaka szát |ezáĺj a.

Felelős: polgármesteľ
Határido:. 201 5. november 5.

3. felkéri a polgármestert, kezdeméĺyezze az állami építésznéI a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hatarido : 20I 5. november 5.

Napiľend 2l3. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(írásbeli előterj esaés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

Dľ. Kocsis lĺáté
Napiľend vitáját megnyitja, szóbeli kiegészítést tesz aZ előterjesztő Sántha Pétemé
alpolgármester asszony.

Sántha Péteľné
A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsági ülésén felvetődĺjtt az a kérés, hogy egy
részletesebb életút ismertetést csatoljanak dľ. Kállay Miklósľól, ez meglortént, és így mźlr
korrekt a tźj ékoztatás.
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Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitttját megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő urnak'

Dr. Erőss Gábor
Feltételezi, lrogy a dáturrr kijavításar.ól is intézkedett Alpolgármcstcr Asszony, amit felvetett a
bizottsági tilésen. Ká||ay Miklós miniszterelnĺik, ahogy már elmondta, még a legkevésbé
vállalhatatlan a Horthy-rendszer miniszterelnökei közül. Nincs annak drámai következménye
annak, hogyha egy emléktábla megorokítí az ő emlékét a kerületben. A kezdeméĺyezonek a
szövegjavaslatát szokta elfogadni az onkoľmźnyzat, ebben az esetben azunokttjavolt. Hamis
történelmi narrativának tartja, amikor arról írnak, hogy a német megszállás előtti utolsó
miniszterelnök. Annak a hamis tĺjrténelmi narratívának a része, miszerint volt egy cenzixa a
német megszállás előtt, és a német megszállás után' minthogyha Magyarországnem lett volna
a ĺáci Németoľszág szövetségese a II. világháborúban a kezđettól a végéig, minthogyha
Magyaĺországnem lett volna Hitler leglelkesebb szövetségese, ezért mondja ai",hogy ez egy
töľténelemhamisítás. Ennyi belefér, ezt az Alaptörvény preambulumába is belefogla|ták, ezze|
mintegy felmentést ađva atörténelmi példaképeiknek. Magat az em\éktáb|źt,hakihelyez1k, az

nem egy ttagéđia, azviszoĺťt szomorú, hogy a torténelemhamisítás folýatódik.

Dr. Kocsis Nl.áté
Soha nem lesznek annyira erosek natatívagyttrtásban, más meghazudtolásában és

történelemhamisításában, mint a Képviselő Ur gondolkodói kore' nem is töľekedtek ľá soha,

hogy ebben legyenek erősek. Megadja a szőt Santha Péteľné alpolgríľmester asszonynak
váIaszadásra.

Ô:-.al. - Í|uL^-._'Ďatltua ręf,El.llt
Természetesen javítjak az em|éktźhlán a dátumot, erre nagyon oda fog figyelni.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőtVöľĺjs Tamás képviselő úrnak.

Viiľiis Tamás
Erőss Képviselőtátsahozzásző|ása elkeľgeti minđenkinek az í||űziőját, aki azt gondolja, hogy
a marxista töľténetírás az Magyaĺorczágon i989 óta nincs jelen. Ez a zavalos küidetéstĺ és

ideológiai párt mégiscsak visszanyul egy 50-es, 60-as évekbeli tĺjľténelemszemléIethez.
KáIIay Miklós egy angolszźsz-barát, az vo|t a cé|ja az o l<lnevezésének, hogy közelítsenek a

szövetségekhez és a háboruból minél inkább ki tudjanak ugľani, ezt készítette ő elő, és a
német megszállás vetett ennek véget. A II. doni hadseľeg összeomlása és tľagédíája után a

Magyar Kormány a Kormányzőva| az é|en nem engedé|yezte újabb csapatok küldését a
Szovjetunió teľületéľe, többek között ez egy feszültség volt Németország és Magyarország
kozött, aki a t<jrténelmet ismeri, annak tudnia kell. Az utolsó csatlós legendája ezze| om|ík
porba. Az,hogy utána megszá||tźkMagyaľországot és megszállták a németek Franciaországot
és Vichy-csapatok harcoltak a nácik szövetségeseként és soľolhatná a ttjbbi gyońes államot.
Az, hogy Kállay Miniszteľelnök Úr nem tartozott ebbe a köľbe, az egyérte|mű, még a nem

nemzeti érze|mutörténelemírók is el szokták ismerni, a Kállay-hintapolitikát mégaz általános

iskolában is megtanítják. Egy hintapolitika, arrlí arrőI szőI, hogy próbáljak meg a németek

öleléséből kijönni, ez nem aú' je|eĺti, hogy Kállay lett volna az utolsó csatlós. Ezek a buta

állítások, amit Erőss Képviselő Urék állítanak és szándékos történelmi ferdítések, ezek semmi

másra nem jók, minthogy felesleges perceket töltsenek el htilyeségekmagyarázásźxaL.
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Ya|ő igaz, a történelmet érdemes megismerni, nemcsak beszélni róla, és hogyha a 90-es évek
után kiadott könyveket is elkezd olvasni ebben a témźtban, nem azoktól, akik már kiadtak
ilyet, akkot nagyjttbő| Iáthatő, hogy a magyaÍ politika nem abban a nanativában mozgott.
Természetesen eZ nem jelenti azt,hogy az a\<kori politika hibáit és btĺneit fel kéne menteni,
mert voltak, đe ez egy szomorú történelmi tény. De cjsszemosni mindent mindenne|, ez
elképesztő és pont az Eľőss Képviselő Úľľa jellemzo fé|igazságoknak az á||andő ismételgetése
az, aĺli ezeket a rregatív legerrdákat rrrég életberr tartja. Nagyon bízik benne, hogy ezek az
utolsó kíséľleti prőbá|kozźlsai annak, hogy Magyarország tĺjrténelmét újľaírjak. Enĺlek az
oľszágnak van történelme, de ań' nem 1945 utźn kezdték el megírni, hanem jőva| tobb sztz
éwel, több ezer éwel koľábban.

Dr. Kocsis Máté
Kéri, hogy a napirend öleléséből ne próbáljanak kiszabadulni! Van egy tiIítás, van egy
cáfo|ata, most van egy Erőss Gáboľ úr-féle bejelentkezés. Az a rossz érzés fogla el, hogy
ennek nem lesz vége délig, aminek ađhatnak hely, csak az a kéľdés, hogy van-e rá ígény.
Megadja a szőt đr. Ferencz oľsolya Képviselő Asszonynak, aztźn nyilván személyes
érintettség okĺán Erőss Képviselő Ur válaszol.

Dr. Ferencz Orsolya
Nem akart a napirendhezhozzászólni, de szeretné megköszörmi Alpolgármester Asszonynak
ezt az előteľjesztést, mert Erőss Gábor hozzászőIása megerősítette abban, hogy milyen nagy
sztikség van eÍTe az emléktábláľa, és arua, hogy ezt a brtérlelmi kort normálisan, és nem a
szélsőbalos anaĺchista történelemszemléletnek a mantľázása folyamán szemléljék. Képviselő
IJr hozzźtsző|ásáva| magźú" minősítette, amikoľ tényszenĺen igaz dolgokĺól beszélnek és

töľténelmi hamisításnak titulája. Nem tehetnek ľóla, hogy a PM csak az utőbbi években tĺĺnt
fel a politikai életben, ezért nagyon nehézhozzźĄuk rendelni miniszterelnököket a történelmi
múltból, esetleg a Tanácsköńźtrsaság kömyékén a szellemi elődöket érdemes lenne lassan
megvizsgálni. Ha Somogyi Bélaról és Bacsó Bé1áľó1 el vannak nęvęzve közterületek, akkor
helyesnek tĄą hogy Kállay Miklósnak is emléktáb|źt áIlítaĺak. K&dezi Képviselő Uľat,
hogy tudna-e a magyar töľténelmi személyek közül nekik elfogadható miniszterelnököt, vagy
bármilyen ttjrténelmi alakot monđani. Biaos tudna, mert volt egy szźn napos tévedése ernek
az országnak és akkor a szélsőbalos anaľchistĺĺk jelentős szerephez jutottak. Kállay volt
Bárdosi ellenlábasa, ő volt az az embet, aki azt mondta, hogy ne lépjĺink be.

Dľ. Kocsis }{áté
Egy helyen kijavítaná Képviselő Asszoný, hogy Somogyi Bélát és Kállay Miklóst nem lehet
ĺjsszehasonlítani. Megadj a a szőt dr. Erőss Gábornak.

Dr. Eľőss Gáboľ
Ktĺszĺini, hogy a Képviselő Asszony ennyire érdeklődik a PM politikai identitása iľánt.
Valóban a PM 2-3 éve |étezik, kíváncsi lenne, hogy jutott eszébe Képviselő Asszonynak a
Tanácsktjztarsaság. A PM egy baloldali zolďpźrt, de ha már példaképeket kérđezett Képviselő
Asszony, Bibó Istvant, mint minisztert mindenképp megemlítené. Pont azt moĺdta, hogy
hogy.mesélik el a történelmet, hogy bizonyos valós tényekből milyen kĺjvetkeztetéseket
vonnak le. Például azt, hogy egy évben halt meg Mátyás kiľály és fedezték fel Amęrikát,
abból aztvonják-e le, hogy a kettő összefügg és valamilyen rendszęrbę ťuzzék.
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Képviselő Asszonyék ezt csiná|jtlk, hogy valós tényekből vonnak le hamis kĺjvetkeztetéseket,
erről szólt az a bizonyos Alaptöľvény preambulum, amit idézett, amelyben megpróbá|ják a
történelmet újraírni. Erről nem nyitna vitát, csak ań. mondja, hogy öriilne, hogyha olyan
p éldakép ek et v á|asztanLínak, akik v á||a|hatő ak v al ó b an, mint B ib ó István.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Elfogadják Képviselő Úr javaslatát, hogy a Somogyi Béla utca Bibó István utca legyen, a
következő testtileti tilésre akkoľ előterjesztik. Engedje meg Képviselő IJr, hogy
iilésvezetőként megjegyezze, hogy volt szerencséje személyesenvégignézni eú. a folyamatot,
hogy hogyan jött létre a PM. Ez a páÍt úgy alakult, hogy néhĺány taga az LMP sikereit
felhasználva bement a Paĺlamentbe, majd az ott ülőket hatbatźmađta, a működésképtelenség
szé|&e sodorta ańtln egy kis alamizsnáért egy Bajnai-fele megállapodás éľtelmében,ltána a
választásokon összefogtak a szocialistákkal, majd őket is mindenféle nyíIatkozatokban
hátbattlmađtźtk. Az ĺinkormányzati vá|asztásokon az Egynft-tel fogtak {issze, miután itt-ott
nyeľtek és bejutottak embereik, az első volt, hogy EgyĹitt-nek hátat foľdítottak és otthagyták
őket. Eľdekes pĺfficiľténeti megállapítások ezek' de jó látni, hogy milyen messze jutottak vele,
merthogy a közvélemény-kutatók hónapok óta keľesik a PM pźrtot, meľt nem taláIják. An. a
ftilényeskedő és cinikus megsegyzését, hogy a Képviselő'Asszony aggódik a pfitjukért, nem
aggódik' csak rossz ĺézni. Hozzáteszi, hogy Képviselő Umak az a mondata nagyon tetszett
neki, mikor azt mondta, hogy: ,,AZ onök módszeľe, hogy valós tényekből, valós
következtetéseket vonnak le, és így hamisítanak!'' Megadj a a szőt Erőss Gábornak. Kéri' hogy
Képviselő Úr ne indítson most töľténelmi vitát.

Dr. Erőss Gáboľ
Ezt P o|'gźrmęster Úĺ kezdte !

Dľ. Kocsis lN.IáLté

Akkor meghallgatják, hogy hogy történt.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Rĺjviden összefoglalja. Valóban volt egy LMP, ami azértjött létľe, hogy a FIDESZ' MSZP
nagykoalíciós mutyikon triltegye magźú az ország, és amikor ők, az LMP egy része észrevette,
hogy a FIDESZ, még allnáI is durvább, mint amit azMSZP csinált, ezek közül néhány név:
Andy Vajna' Garancsi, Simicska, Mészáros Lőrinc, L. Simon Lász|ő, Rogrín Antal, ęzek a
nevek mondanak az embereknek valamit. offshoľe cégekbe menekített letelepedési kötvény,
pénzek... amikor ezt|źúták, hogy mit csinálnak az országgal, akkoľ azt gondoltak, hogy jó
lenne leváItani ezt az orbán-rendszert. ami sainos nem sikerült.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megjegyzi Képviselő Úrnak, hogy az elmondottakhoz nincs mithozzátenni. Megadjaaszőt
Kaiser Józsefnek. Kéri, hogy legyen rcjvid a hozzásző|tsa.

Kaĺseľ József
Felháborítónak taĺtja, ami itt mtĺvel Erőss Gábor képviselő, csak annyit akaľ mondani
Képviselő Úrnak' hogy ez arulás, az ő pártjaelaľulja az onkormźnyzatotés mindent.

I)ľ. Kocsĺs Máté
Avitátlezár ja.Szavazásrabocsátjaallatározati javaslatsoľt.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| dľ. Kállay Miklós volt miniszterelnök emléktáblájának elhelyezéséhez a
Horánszky u. If . sz, alatti épület falźĺn. Az emléktábla elhelyezéséhez Kállay Kristóf unoka
részére kifizetőijárulékkal egyíitt f27,0 e Ft támogatást nyújt Sántha Péterné alpolgármester
kerete terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 5 . november 5.

2. hozzájáruI P. Lányi Margit emlékére emléktáblájának elhelyęzéséhez a Bródy S. u. 25.

sz. alatti épület ťa|án. Az emléktábla elhelyezéséhez Schmidt Eleonóra részére kifizetői
jáľulékkal egyĺitt 113,5 e Ft támogatást nyrijt Sántha Pétemé alpolgármester keľete teľhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20115. november 5.

3. a) ahatározat 1. és 2. pontjában szereplő támogatás érdekében az onkormányzat
kiadás 11107-01 működési cél és á|ta|áĺos taľtalékon beltil a Santha Péterné alpolgármester
saját keret - önként vállalt feladat - eloirányzatrő| 340,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a II105 cím -
önként vállalt felađat - múködési célú támogatások áIlamháztartáson kívĹilre kiadási
e|őítáĺyzatara 300,0 e Ft-ot, munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzĄárulási adó
e|őirányzatára 40,5 e Ft-ot.

b) felkéľi a polgármestert a támogatási szerzođések aláitástra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 5.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
hattrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: a20I5. évi koltségvetésről szóló rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 1 tartőzkodással a Testület ahattlrozatot elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN t o rÉpvlsBro
A HATÁR jZATHjZATALHOZ EGYSZERŰ szóľoBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
240t201'5. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáruI dľ. Kállay Miklós volt miniszterelnĺjk emléktáblájának elhelyezéséhez a
Horánszky u. 12. sz. a|atti épiilet falán. Az em|éktábla elhelyezéséhez KáI|ay Kĺistóf unoka
részérę kifizetoijárulékkal egyiitt 227,0 e Ft támogatást nyújt Sántha Péterné alpolgarmesteľ
keľete terhére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 5.

2. hozzźĄáru| P. Lányi Margit emlékére emléktáblájának elhelyezéséhęz a Bródy S. u. 25.
sz. a|atti épület fa|án. Az emléktábla elhelyezéséhez Schmidt Eleonóra részére kiťrzetői
járulékkal együtt 113,5 e Ft támogatást nyújt Sántha Péterné alpolgármester kerete terhére'

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2015. november 5.

3. a) a határozat |. és 2. pontjźlbaĺ szercplő tĺámogatás érdekében az onkoľmányzat
kiadás 11107-01 műk<jdési cél és általános taľtalékon belül a Sántha Péterné alpolgármester
saját keľet - önként vá|Ia|t feladat - e|őirźnyzatrő| 340,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím -
ĺjnként vállalt feladat _ műkĺjdési célú támogatások á||aĺnhźntartáson kíviilre kiadási
e|őitźnyzatára 300,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|óirányzatára 40,5 e Ft-ot.

b) felkéľi a polgármesteľt a támogatási szerzőđésekaIáírására.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 5. november 5.

4. felkéľi a po|gármesteľt, hogy a kĺiltségvetési ľendelet következő módosításánál a
hatźr o zat 3 . p ontj áb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős : polgĺírmester
Határiďo: a20I5. évi költsésvetésrol szóló rendelet következő módosítása

3. Humáns zo[gáitatással kapcsolatos előteľj esztések

Napĺľend 3/1. pontja
Javaslat háziorvosi pľaxis elidegenítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4láté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

A napirend vitźljźĺ megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában |eztľja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati j avaslats oľt.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. hozzźĄáru| Dr. Hisstek Józsefnek Bp., VIII. keľiilet 34. szźlmí háziorvosi kĺjľzetre
voĺatkoző pľaxisjogának elidegenítéséhez és fęladat-ellátási szerzodést kívan kötni a
praxisjogot vá|Ialkozási formában megszerczni kívźnó Dr. JuhászÉváva|, mint az Angitia -

Med Háziorvosi Kft. képviselőjével a 34. számu haziorvosi korzetre 201,6. február 01.
napjttő| 202I.januĺáľ 3I. napjźig terjedő időre a hatźlrozat 1. sz. és a2. sz. mellékletét képezo
egészségügyi ellátási szerződésben foglalt fobb tartalmi elemekkęl.
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Felelős: polgármester
Hattĺiďő : fjI 5 . novembeľ 05.

f . a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkormźnyzat és Dr. Hisstek József
egyéni váIla|koző között a 34. számű háziorvosi körzet feladatainak ellátásźlra megkötcitt
egészségügyi etlátási szerzođést20l6.januaľ 3I.napjával kozös megegyezésselmegsztinteti.

Felelős: polgármester
Hatćriďő : f0 I 5 . november 05.

3. felkéľi a polgármestert a hatátozat I. és2. pontja szerinti dokumentumoka|áirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.január 3 1.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a határozatot
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
24uf01s. (xl.os.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| Dr. Hisstek Józsefnek Bp., V[I. keľiilet 34. szźlmu házioľvosi kĺjľzetre
vonatkozó praxisjogának elidegenítéséhez és feladat-ellátási szerzodést kíván kötni a
praxisjogot łáIla|kozási formában megszercZni kívanó Dľ. Juhász Éváva|, mint az Angitia -

Med Hźziorvosi Kft. képviselőjével a 34. számű haziorvosi korzetre 2016. február 01.

napjától 202I, januźr 3I. napjáig terjedő időre a hatfuozat 1 ' sz. és a 2, sz. melIékletét képező
egészségtigyi ellátási szęrzođésben fo glalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20I 5 . november 05.

2. a Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat és Dľ. Hisstek József
egyéni vźila|koző kĺjzött a 34. számt hlŁiorvosi korzet feladatainak e||áttsára megkötött
egészségtigyi ellátási szetzóđést20l6.januaĺ 31. napjtwal közös megegyezéssel megszünteti.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2015. novembeľ 05.

3. felkéri a polgármestert a hatátozat I. és2. pontja szerinti dokumentumok altitásáĺa,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ianuár 3 1.

16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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A 241/2015. (K.05.) számi, határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 1-2. számű mellék|ete
tartalmazza.

Napirend 3ĺ2. pontja
Javaslat Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjĺilétĺ Ktizponttal
kap cs o latos dti ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺlIáté - polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgaľmester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájat megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Kérđezí, hogy ez hogyan éľinti, ha érinti
kĺiltségvetését, illetve ha maľ megvalósul,
rendszer?

egyá|ta|án az osszevonásľa kerülő szervek
akkor hogy tud hatékonyabban működni a

Dľ. Kocsis Máté
Ez évek őta így műkĺjdik. YáIaszađásra megadja a szőt dr. Mészaĺ Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
Az e|oterjesztés első oldalán van behivatkozva a jogszabá|yi a|ap, ani alapján ennek az
e|otefiesztésnek itt meg kellett jelenni. f0I6 januźtr I-tő| kellene a tĺirvény a|apján egy
szervezetí egységben működnie a családsegítésnek és a gyeľmekjóléti szolgáIatnak, de _
ahogy azt |e is írták - itt mar ńgőta így van, tehát nincs szükség ílyen átszervezésre. Egy
elnevezésbeli pontosítás äZ, amit ez az előterjesztés taľtalmaz, de ez sem péĺlzbe|i
pluszköltséggel, sem plusz |étszźtmmal nem jáľ.

Dr. Kocsis NIáúé
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgáľmesternek.

Dr. Sára Botond
Amikor a Koľmĺíny előterjesztette és a Parlament dĺintĺjtt errői, akkor az országos
sajtótájékonatő ítt volt a keľületben, mert itt már évek otaígy van. Ez tavasszal történt. Ez az
onkoľmányzat, ez a kerĹilet vo|t azúttörője, a mintźĄa ennek a modellnek.

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

Dr. Erőss Gáboľ
Kérđezi, hogy épp most mertilt fel a napokban egy olyan helyzet - és ilyenek rendszeresen
vannak -, hogy egy magánszemély űgy adtaki alakását több embeľnek egyszeľre, hogy ott, a
sajtó híradások szeľint tuzveszé|y is kialakult, ezźtLtal életveszély is. Ilyen esetekben, amikor
önhibájukon kívĹil kerülnek olyan helyzetbe jőzsefvárosi lakosok, vagy Józsefuárosban lakó
emberek, még ha nem is ide bejelentettek, hogy segíteni kell nekik, akkor az a 4-5
szükséglakás, ami van, az elég-e, és hogy ennek kapcsán gondolkodnak-e azon,hogy bővítik
az ilyen sztikséglakások számát. Tekintettel nemcsak erre a Koszorú utcai esetre, hanem a
kilakoltatásokĺa is.
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ott is felmeľült, amikoľ az onkormányzat megoldani szerette volna a problémát és nemcsak a
kilakoltatásban gondolkodott, hogy átmeneti lakhatást kell biztosítani a családnak, de adott
esetben nemcsak egynek, hanem annál jóval többnek is.

Dľ. Kocsis N.I.áLté

Igen, gondolkodnak. További kéľdés, hozzásző|ás hiányában a vitt*. Iezćrja. Szavazźsra
bo ĺ:sátj a a haLár o,zaLi j av aslatsĺ.lrt'

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szóló 1997 . éví XXK. tcirvény
I74' $ (5) bekezdésében foglaltak alapján 2016. január 01. napjától a családsegítés
szolgáltatást és a gyermekjóléti központ szolgá|tatást továbbľa is a saját fenntaľtású
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ á|tal, azon beltil egy szakmai
egység, a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Család- és

Gyermekj ó léti K<izpontj a keretében biĺo sítj a.

Felelős: polgĺĺrmester
HatźLrido: fjI 5 . november 05.

2. jővthagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító
okiĺatát és a módosítással egységes szetkezetbe foglalt a|apítő okiratát ahatátozat I-2. sztmiĺ
mellékletében foglalt tartalomma|,2016.január 01. napi hatá,Iyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. novembeľ 05.

3. fe|hata|mazza apo|gźmnesteľt a határozatZ. pontja szerinti dokumentumok aláírásfua,
az alapítő okirat tekintetében a Magyaľ Allamkincstár esetleges hiĺínypótlási felszólításának
teljesítésére azzal, hogy a hirĺnypótlás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és az
a|apítő okiratokat lényegi - helyreigazítźsi kérdésnek nem minostilő - kéľdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidó: 20I 5. november 05.

4. felkéri a polgiírmestert, hogy a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kĺizpont szervezeti és mfüödési szabá|yzatát' va|amint szakmai pľogľamját terjessze be a
Képviselő-testtilet 2016. januétr havi első rendes Íiléséľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuido: a Képviselő-testület 2016. január havi elso rendes ülése

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a Iőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltatő és

Gyermekjóléti Központ Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ -
Család- és Gyermekjóléti Kcizpontja telephely szolgtt|tatői nyilvántaľtásba történő bejegyzés
módosítása iránti kérelem benyújt ásárőI.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015' november 30.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a hattnozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľBTT S ZoTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
242t2015. (K.0s.) O NEM O TARTOZKODASSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a gyermekek védelméľől és a gyámijgyi igazgatásľól szóló 1997. évi XXK. torvény
I74. $ (5) bekezdésében foglaltak alapjáĺ 2016. január 01. napjától a családsegítés
szolgáItatást és a gyermekjóléti ktizpont szo|gźitatźtst továbbra is a saját fenntartású
Józsefuárosí Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ áItaI, azon belül egy szakmai
egység, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont - Család- és
Gyermekj óléti Központj a keretébęn binosítja,

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5. november 05.

2. jővźhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont módosító
okiratćú és a módosítással egységes szeľkezetbe foglalt a|apitő okiratát ahatározat I-2. szźtmil
mellékletében fo glalt tartalommal, 20 I 6. j anuar 0 1 . napi hatźiyba lépé ssel.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2015. novembeľ 05.

3. felhata|mazza apo|gźtrmesteľt ahatározat}. pontja szerinti dokumentumok aláitására,
az alapitő okiľat tekintetében a Magyar Allamkincstar esetleges hianypótiási felszólítasanak
teljesítésére azza|, hogy a hiĺánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az
a|apítő okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 20| 5 . november 05.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ szervezeti és múkcidési szabá|yzatát, va|amint szakmai programját terjessze be a
Képviselő-testület 2016. jaĺuáĺ havi első rendes ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: a Képviselő-testiilet 201-6.januar havi elsĺĺ rendes iilése
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5. felkéri a polgármestert' hogy gondoskodjon a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Kozpont Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont _

Család- és Gyermekjóléti Központja telephely szolgáItatői nyilvántartásba torténő bejegyzés
módosítása iránti kérelem benyúitásáľól.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5 . novembeľ 3 0.

A 242lf01'5. (XI.05.) számli határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 3-4. számű melléklete
tartalmazza.

4. Egyéb előterjesztések

Napirend 411,. pontja
Javaslat ^ Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkiidési
Szabá.Jyzatárő|sző|ő36120|4. (xI.06.) iinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőItts hianyában |ezátja. Szavazásra bocsátja a
Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Mtĺködési Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. (XI.06.)
ö nkormány zati r ęĺde|etet mó do s ító rendelet-t erv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a47l20I5. (K.05.) önkormányzatirenđe|etét 16 igen,
0 nem, 0 tartózkodássalelfogadja.

A SZAVAz.ą.sNÁr JELEN VAN 16 xÉpvlspro
A RENDELETALKOľa.sHoz ľĺnqosÍrpTT sZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos xÉpvrsEl,o.TEsTÜr,pľn rc IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FŐVÁRoS
vlil. KERÜLET ĺózsrľvÁRosl oľxonľĺÁľyzaľ xľpvrsnr,o
TESTÜLEľBľEK 47ĺ20t5. (K.05.) oľxonuÁľyzĺ.ľr RENDELETET A
xÉpvrsplo.TnsTÜr,nľ És sZERvEI SZERvEZETI ns vĺurcolpsr
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 3612014. (xI.06.) oľronuÁľyzl.ľr RENDELET
ivĺóuosÍľÁsÁnól

Napirend 4/2. pont
Javaslat n Török Kiiztársaság Isztambul Küęükęekmece kerületével

(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila- alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vítáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Eross Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gáboľ
Kérdezi, hogy mivel sürgősséggel kerĹilt az eloterjesztés kiküldésľe, tegnap derĹilt-e ki, hogy
van egy ilyen együttműködési szándék. Egyébként jó dolognak tĄa, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok bővülnek.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Y tiaszadásra megadja a szőt Egry Attila alpolgaľmesternek.

Egry Attila
Régóta egyezteÍ1k a testvéľvárosi kapcsolat kialakulását a partnerrel. Nem voltak benne
biztosak, hogy megérkezésükig le tudják zárni a táľgyalásokat, ami szfüséges aÍthoz,hogy eú"
a megállapodást megkössék. EZt Sikerült a múlt héten lezźltni. Arľa gondoltak, hogy akkor a
mostani képviselő-testületi ülésen ez meg!átgya|ásra is keľĹilhet, és a felhatalmazást meg
tudják adni a polgármesteľnek. Ezze| plusz tarta|mat is tudnak adni ennek ata|tikozásnak és a
törĺjk delegáció ideérkezésének, így nemcsak a két egyetemnek a megá|Iapodását tudják
megkotni az itt tartőzkodásuk alatt, hanem akkor nyíIatkozatot is tud tenni a két váľos, és
akkoľ magasabb szinten tudjak folytatni a taláIkozások soľán a testvérvárosi kapcsolatok
építését.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Továbbí kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend tárgya|ásátlezárja. Szavazásta bocsátja a
határ o zati javas lats ort.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. EgyĹittműködési megállapodást kot Isztambul Kügtikęekmece kerület onkormanyzatával, a
határozat mellékletét képező megállapodás szeľinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. november 20.

2. fe|hata|mazza a polgáľmestert az 1. pont szerinti Együttrnfücidési megállapodás a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 20.

Dr. Kocsis }ĺáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 brtőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatéLrozatot.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN l o rÉpvIsBl-o
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ MINó S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
24312015. (x.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. Együttműkodési megállapodást köt Isztambul Kügĺikgekmece keľület onkormányzatáva|, a

hatfu ozat meliékletét kép ezo me gállapo dás szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f0Í5. november 20.

2. fęIhata|mazzaapolgármestertaz 1. pont szerinti Együttműködési megállapodás aláírástlra.

Felelos: polgármester
Határiđó : 20I 5. november 20.

A 243lf0l5. (XI.05.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 5. számrĺ mellék|ete
tartalmazza.

Tájékoztatók

, Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi hatáľozatok
végľehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, L
j elentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásb el i ttť1 éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M.áté
A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés' hozzásző|ás hianyában a napirend ttrgyalását |ezźrja.

Szavazni nem kell róla.

Felviláeosítás kérés

Dľ. Kocsis NIáLté
Van-e valakinek kéľdése? Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Erőss Gáboľ
Köszönĺjm a szőt. Azt hiszem csak egy kérdésem lenne, az peđig már az előbb szőbahozoÍt
Koszorú utcai ügy. Szeľetném megkérdezni, hogy tett-e bármilyen intézkedést az
Önkormányzat, Illetve amennyiben ott felmerül, hogy tényleg tuzveszély van, meľt ugye
lekapcsolták a gáZt ebben a nyilvánvalóan illegálisan műkĺjdtetett, magántulajdonnak
magántulajdon, de attól még biztos, hogy egy csomó szabáIyt és törvéný sért, ami otÍ.zajlLk.
Tehát lekapcsolták a gázt, túlteľhelt az elektľomos rendszer, amit olvasni lehetett eĺľől, emiatt
ťolyton lecsapja a biztosítékot, ami tuzveszéIý okoz' Végső soľon tehát ilgy gondolom, hogy
indokolt volna, hogy a Katasztrófavédelemhez, Tuzoltősághoz foľdu\jon az onkormányzat,
hogy mege\őzze az esetleges katasztrőfát. Tett-e ilyen lépést, vagy tewez-e ilyen lépést tenni?
Kosztjnĺjm.
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Dr. Kocsis NIálté
Kóródi Éva Ĺigyosztályvezeto asszoný kérném ffieg, hogy válaszoljon Képviselő Úr
kérdésére'

Dľ. Kóľódi Eva
Köszönöm a szőt. Jelenleg az igyben hatósági eljárás van folyamatban, annak a kivizsgálása
folyik, hogy esetlegesen szálláshelyet üzemeltetnek az ađott helyen. A mai nap folyamán
helyszíni ellenőrzésľe kerül sor.

Dr. Kocsis N{áté
Jakabs Képviselő Úr, parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. A május 14-i ülésen kérttik fel a Polgármester lJrat, szeptembeľi
határidővel kérttik fel a Polgármesteľ Urat, hogy készítsen egy javaslatot a Családok Átmeneti
otthona Józsefuárosban történő megvalósíttsára. A határiđő lejártakor kaptunk egy
tájékoztatást ebben a bizonyos hosszú című napirendi pontban, mely szerint: ,,Jogszabá|yi
változások miatt ftiltil.kell vizsgálni a családsegítés vagy gyeľmekjóléti szolgáItatási feladatok
ellátásĺĺnak mődjźt.,, En azt szeretném kérni, hogy ezekrőI a jogszabáiyi véitozásokľól külĺjn
tájékoztassanak, feltételezem, hogy írásban' nem kell most szóban elľ.e váIaszolni. Viszont én
továbbra is ań. gondolom, hogy célszeľíĺ lenne egy ilyen intézméný létrehozni. Csak egy
szintén közelmúltból vett pé|dávaI, akkor nem tĺjrténhetne meg az, ami most Lendvaiékkal
megtörtént, hogy a kilakoltatásuk után Józsefuáros megígérte, hogy együtt maradhat a család,
és ez tulajdonképpen végül nem teljesült, meľt erről is elég sok információ van, hogy
hĺáromfelé szakađt a családjuk. Egy Családok Átmeneti otthonával tegalább ideiglenesen oda
lehetne őket kĹildeni. Nevében is benne van ugyan, hogy átmeneti, de legalább ideiglenes
megoldást kaphattak volna, néhány hőnapta,legfeljebb |-2 évrę. Kĺisztjntjm szépen.

Dľ. Kocsĺs Nl.áté
A jogszabáLyivźitozźssal kapcsolatos kéľdésretźtjékońatom a Képviselő Urat, hogy 4 perccel
eze|ott dcĺntötttink ľóla, amit a szeptemben tájékońatőban hivatkozásként olvas, az ma került
az onkormányzat Képviselő-testtiletének asńa|ára d<jntésrę. A második kérdésével
kapcsolatban pedig Sára Botond alpolgáľmester úr vźiaszo| onnek.

Dr. Sára Botond
A Lendvai család eIhelyezésével kapcsolatban azértIegalźhb a Képviselő Úrtól váľtam, hogy
tájékoződik az onkoľmányzatnál' ebben az ugybeĺ. A családot az onkoľmányzat eI tudta
volna he|yezni, voltak is egyeztetni mind az A|apíwánynál, mind a Családsegítőnél. A család
döntése vott az, hogy albérletbe mennek, megvolt a helyĹik az Atmeneti otthonban. ot
dĺjntöttek úgy, hogy nem mennek oda, meľt albérletbe fognak menni. Kĺjsztinöm.

Dr. Kocsis lĺ.álté
Ne higgyen el mindent, amit olvas Képviselő Úľ! Ferencz oľsolya képviselő asszony'
paľancsoljon!
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Dr. Ferencz oľsolya
Köszönöm szépen. Én csak gyorsan szeretném tájékoztatni Polgármesteľ Urat, a Testületet, és

mindenkit, akit érint, vagy érdekel, hogy most máĺ kimondhatjuk, hogy jogerősen is a
Józsefuáľosi onkormárlyzat, illetve a Polgármesteri Hivatal, Kábítószet E'gyeztető Fórum és

mindenki, akit ez éľint jogeľősen pert nyert a Társaság a Szabadságjogokért, a TASZ ellen,
akik megpróbáltak egy mondvacsinált problémával a Bíľóságon is megnehezíteni egy új

drogellenes stratégiti, de ebben a tevékenységükben a magyaÍ jogszabályok őket
megakadál y ozták, úgyho gy nyertünk. Kö szönöm.

Dr. Kocsis M.áté
Köszonjtik a tájékoztatást, az ülést 10 őra 23 perckor bezáĺom. További jó munkát kívanok
mindenkinek!

K.m.f.

Danada.Rimán Edina

taľtós tá
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Jegyzőkönyv 1. sz' melléklete
A 24I l20 1' 5. fi I. 05. ) sz. határozat 1 . sz. melléklete

Feladat.ellátási előszerződés

amely létľejött egyrésztő| a

Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefoárosi Onkorm ányzat, mint az egészségügyi
kozszolgáItatásľó 1 gondo sko dó szeľv

cím: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.
ađőszám: I 57 3 57 1 5 -2-42
statisztikai számjeI: I 57 3 57 T 5 -84T l -32I -0I
torzskönyvi azonosító szám: 7 3 57 1 5

képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgármester
b ankszámlaszám: 1 04 0 3 3 8 7 - 0 0 0 2 8 5 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
továbbiakban mint, Megbíző

másľészľől

név: Angitia _ Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6730 Szegeđ, Somogyi u. 11.1.5.
cégegyzékszźlm: 06 09 0 1 8540
adő szźtm: 23 83 3 3 9 9 - | -0 6
statisztikai számj el: 23833399 -862I -1 1 3 -06
bankszámlaszáĺrl:.
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint megb izot1 egészsé gügyi szolgźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

- a továbbiakban egyiittesen szerzóđó felek - között alulírott helyen és napon az a|źtbbi
feltételekkel.

1. Az e|őszerzóđés tźrgya a tenileti ellátási kötelezettséggel' műkođő, az ĺjnkormźlnyzat
kotelező feladatkörébe tartoző' Jőzsefvárosi 34. szźtmu felnőtt háziorvosi korzet
terĹileti ęllátási kötelezettséggel végzeĺđő alapellátási feladatainak a teljes kcirű
e||tĺásáľa végleges feladat-ellát ási szerzódés megkötése.

2. Szerződó felek megállapodnak, hogy a Megbíző jogosult szeruőđést kcjtni a Budapest
VIII. kertilet 34. szźtmu felnőtt betege||átási köľzet házioľvosi feladatainak e||átásźra
tekintettel arra, hogy a korzetben jelenleg ĺjnálló orvosi tevékenységet folytató Dľ.
Hisstek József egyéni váI|a|koző bejelntette pľaxisjog elídegenítési szándékát 2016.
február 01. napjától. Szerzodo felek ľĺigzítik, hogy a praxisjog megszűnésére,
átruházásźta,ahattllyos jogszabályirendelkezésekazírányadoak.
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3. Megbíző 5 éves hatttrozott idótaĺamĺa 2016. február 01. napjátó| 202Í. január 31.

napjáig az Angitia - Med Háziorvosi Kft.- vel (képviselője: Dr. Juhász Eva), mint
Szolgttltatőval feladat-ellátási szerződé,st kívan kĺjtni a keľületben |évő, a 25/200f.
(VI.21.) önkoľmányzatí renđeletében meghatározott 34. sz. felnőtt haziorvosi körzet
ellátásfua azza| a feltétellel, hogy Dr. IuhászBva aMegbíző rendelkezésére bocsátja a
Budapest Fővaĺos Kormanyhivatala VI. keľĹileti Hivatala Népegészségügyi osztáIya
(továbbiakban: ANTSZ) terĹiletileg illetékes intézete jogeľős határozatát arról, hogy
megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, rendelkezik az ÁNľsz
-tevékenysé gre vonatk oző- j o gerő s praxi sengedélyével.

A Szolgáltatő az e|őszerződésben vá|Ia|ja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés
hatźiyba lépésének napjátő| feladatait a szakrna szabálryai szeľint, a háziorvosi, házi
gyermekoľvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4l2000.(II.25.) EüM. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, teľületi ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ műkodési
engedélyében meghatározott rendelési időben, aháziorvosi kcjrzetekĺől szóló 2512002'
(VI. 21.) sz. önkormźnyzati rendelet 1. sz. mellékletét képező 34. számllkorzďhez
tartoző utcajegyzék szerinti területen eIIátja. A Szolgáltatő ťelađataít személyesen Dr.
Juhász Eva orvos |átiae|.

5. Szerzodo felek megállapodnak, hogy aZ Egészségügyi ellátási szerződésben
szabáIyozzźlk a feladat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen eloszerződés
melléketét képezi.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a tevékenység ellátásához sztikséges jogosultságát

és végzetts égét igazo|ta.

Jelen szerződésben nęm szabźiyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
szerződésbenrogzített egészségtigyet éľintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
iľányadónak teki nteni.

E szerződésben rögzített mellékletek a jelen szerzodés elvtt|aszthatatlan'részétképezik,
azoL<kal e gyutt érvénye s.

Szerzođő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, t,gy upertárgy szerinti illetékes birősághoz fordulnak.

JeIeĺ szerződést a felek kozos megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak.

Jelen előszerzőđés az alź.írás napjtxa| válik érvényessé.

4.

6.

7.

8.

9.

10.
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Jelen előszerzőđés 2 szźtmozott oldalból 6 egymással megegyező eredeti példanyban késztilt,
melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akarafukkal mindenben megegyezot
jővźthagyőIaga|áírták.

Budapest, 2015. november.. .

I|{egbizo
Budapest Főváľos VIII. keriilet

Józsefvárosi onkoľm ányzat
képvĺseletében

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé

polgáľmesteľ

Szo1gáltató

Angitia - Med Házioľvosi
Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseletében:
Dr. Juhász Éva

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada- Riman Edina

jegyzó
nevében és mesbízásából

dr' Mészár Erika a|jegy zó

Fedezet:
Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané pénnigy1
ugyosztźiyvezetó

3r.



Jegyzőkonyv 2. sz. melléklete
A 24l l20 I 5. (XI. 05.) sz. határ ozat 2. sz. melléklete

BcÉszsBGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁsI SZERZooÉs
TERVEZET

amely létrejött egyrészro| a

Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefváľosi onkoľm ányzat, mint az egészségügyi
kozszo|gźitatásró l gondo skodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross v 63-67.
adőszá'm I 57 3 57 I 5 -f- 42
statisztikai számjel: I 57 357 I5-84I1 -32I-0I
törzskönyvi azonosító sztlm.. 7 3 57 15

képviselő neve: Dr' Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: 1 0403 3 8 7-0002 8 5 70-00000000
továbbiakban mint, Megbíző

másľészről
név: Angitia - Med Háziorvosi Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 11.1.5.
cégsegyzékszám.. 06 09 0 1 8540
ađőszźlm: 23 83 3 3 9 9 - 1 -0 6
statisztikai számj el : f3833399 -862I -| 1 3 -06
bankszámlaszźtm..
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint me gb izotl. egészsé gügyi szolgáItatő,
a továbbiakban mint, Szo|gá.Jtató

szerzodő felek között alulíľott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerződéstárgya

Megbiző 5 éves hatáĺozott iđotartamľa 2016. febľuaĺ 01. napjátó| 202I. január 3I. napjáig
megbizza Szolgá|tatőt a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatáĺozott háziorvosi
körzetben területi ellátási kĺitelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak teljes köľű
e|Iźtásttval, amit Szolgá|tatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezzel átvá|Ia\a
Megbizőtől a jelen szeruódés I, sz. mellékletében rogzitett kĺjrzetben és egyérľe szabott
haziorvosi rendelőben és rendelési időben a Magyarország he|yi önkormányzatairő| szőIő
20lI. évi CLXXXIX t<irvény 13. s (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészségĹigyi
alapellttásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti területi
egészségügyi alapellátási kötelezettség köľébe tartoző egészségĺĺgyí ellátźsát. Felek rögzit1k,
hogy Megbíző Képviselő-testiilete jogosult a jogszabályi keľetek kĺizott a lakosságszám
esetleges módosulásának megfelelően a koľzetek határainak meghatározására és

móđosítására, az egészségtigyi hatósággal és az érintettekkel valő egyeztetés után a területi
ellátáslegmegfelelőbbmódjanakkjvźiasztására.
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1.

Felek jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a háziowosi teendőket az egészségügyi a|apel|tĺźsról szóló 2015. évi
CXXII. törvény, az onźilő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺlľvény, továbbá a
háziorvosi, házi gyermękorvosi és a fogorvosi tęvékęnységekől szőlő 412000' (II' 25')
EüM ľendelet előírásai, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni.

Köteles ellátni a teniletén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szeľint hozzá
bejelentkezett és az á|ta|a elfogadott biztosítottakat. Az el|átanđő szo|gáItatások tételes
me ghatár o zás át j el en szer zó ďé s 2. sz. mellékl etę tartal mazza.

A Szolgáltató kĺjteles továbbá:

3.1. az oľszágos Egészségbiztosítási Pénńfura| (oEP) egészségtigyi alapellátási
szoIgáItatělsrafinanszírozásíszerződéstkötni,

3.2. az egészségügyi tevékenységre szóló műkodési engedélyének tartalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az ellátás
binonságźtért a háziorvo si praxi sj o g tul aj d ono s a e gy s zemélyb en felel,

3.3. az ęIlátási feladatokat ellátó orvosok MoK tagságát ígazoLő dokumentumot, és a
szĺikséges működtetési jog megszerzését, valamint a területileg illetékes
Népegészségügyi o sztáIy által kiadott múködési engedélyét bemutatni,

amelyek j e|en szerződés hatálybalépésének feltételei.

Megbíző kijelenti, hogy SzolgźLltatő a jelen szerződés 3. pontjában megjelolt adatokat
tartalmaző, váI|a|kozóként végzendő háziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetíben bemutatta, és azok egy-egy
fénymásolt pé|dányát a Megbízőnak legkésőbb jelen szerzodés aláírásźlva| egyidejtĺleg
átadja. A fenti adatokban bekövetkezó váItozást a Szo|gáItató kĺiteIes Megbízónak 30
napon belül íľásban bejelenteni.

Szolgáltató kciteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzódés 1. számú
mellékletében meghatátozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg
otthonában. E kötelezettsége alól csak kiilĺinösen indokolt esetben mentesül. Ilyen
esetben a Szolgźůtatő köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabáIyi előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A helyettesítő személyek nevét az I. sz. mellékletben kell
rogzíteĺí. Szolgáltató fudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem
megfelelően gondoskodik és e tényről az onkormanyzatot nem értesíti, ebből a
kĺirĹilményből keletkezőeĺkźlrokéľt és jogkövetkezményekért teljes köriien felel, kivéve
habizonyítja, hogy múködési kĺjrén kívĺil ál1ó' e|hźnithatatlan ok miatt nem tudott eleget
tenni kötelezettségének.

Szolgáltató köteles a külön jogszabá|ybaĺ foglaltaknak megfelelően biztosítani a
háziorvosi szo|gáLat műk<jdésének személyi feltételeit. Az egészségügyi feladatok
me gfelelő e||átását áp o ló i szemé|y zet közreműkö dé s ével v é gzi.

2.

4.

5.

6.
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1. Szolgáltató kĺjteles a Megbízőt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben ľendelési
idejében váItozás következik be, ktilöncis tekintettel a rendelés elmaradása esetén,

szabadságlakadá|yoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel torténik a teľÍĺleti ellátási
kötelezettséggel mtĺkcĺdő orvosi korzet feladatellátása, ezenkívül a rendelőben megfelelő
helyen elhelyezett hiľdetménnyel az érintett lakosságot haladéktalanul éĺtesíteni
szükséses.

8. Szolgáltató
beszámolni

9. Az ügyeleti

köteles évente egy alkalommal februar 15. napjáig Megbízónak írásban
az e|ózó évi tevékenységéľől.

ellátást aM.egbíző biztosítja azigye|etre vonatkozó külön szeruodés aIapján.

10. Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben megbatározott hiŁioĺvosi
ľendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést Íartani. Szolgá|tatő a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóváhagyásáva| és a műkĺjdési engedélyben rogzíÍve
módosíthatja. Kerületi ellátási éľdekből különleges helyzet alkalmával, a területileg
illetékes Népegészségügyi osztá|y jóvahagyásával a Megbíző is kezdeméĺyezheti a
rendelési idő módosítását.

11. Szolgáltató koteles aháziorvosi rendelőbeĺ a2' sz. mellékletben felsorolt, továbbá a
jogszabá|yok által előírt feladatokat e szerződésbenrogzítetteknek megfelelően ellátni, és

betegtájékoztatókkozzétételérőlgondoskodni.

12. Szolgáltató koteles a jelen szerződésben részletesen meghatározott feladatainak
ellátásával kapcsolatos, a területileg illetékes Népegészségĺigyi osztá|y és a KSH részéte
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az áItala kezelt ađatbázist megőrizni
és a személyes adatok védelmére vonatkoző jogszabályi ľendelkęzéseket betaľtani,
valamint köteles a jogszabźllyokban előíľt nyilvántartásokat vezetní és adatvédelmi
szabáIyzatot megalkotni, továbbá a Megbíző tészéte, jeIeĺ szerződésben ľészletesen
meghatźltozotl feladatainak el|átástlvaI kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,

j o gszab áIyba nem ütkcjző adatot, információt szol gáltatni.

13. Je|en szeruődésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szĺfüséges ingatlan és

eszközĺjk hasznźiatba adástnőI, je|en szerződés elválasńhatatlan tészét képező 3. sz.
me l l ékl et s zerinti hasznáIati szeruó dés rende lkezik.

14. A feladatellátás biĺonsága érdekében Megbízó évente eIlenőtzi a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítéSét, melynek keretében Szolgáltató Megbíző rendelkezésére
bocsátj a az e||enorzéshez szükséges adatokat, információkat.

15. Szolgáltató a kerületi egészségügyi alapellátás zavarta|aĺ és folyamatos ellátása
érdekében együttmfüodik az e feladatokban kcjzreműkĺjdő más szo|gá|tatőkkal és a
Megbízóval.

15.1. A jelen szerzőđést a felek a másik fé|hez íľásban intézett felmondással, hat havi
felmondási idővel megsziintethetik, mely felmondás kizárő|ag a hónap utolsó ĺapjáľa
szőIhat.

1 5. 2. Megb íző a je\eĺ szęrzőđést felmondhatj a, amennyiben

- megá||apíthatő, hogy az egészségtigyi szo|gá|tatás szakmai színvonala csökkent, és e
csĺjkkenést az egészségtigyi hatóság célellenőrzése is igazo|ja;

- Szolgáltatő a teľületi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
megszegi;
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- Szolgáltató súlyosan megszegte a kozszo|gá|tatás ťlnansziĺozásáta vonatkozó
szetzódést, és a finanszíroző kozlése a|apján emiatt fennáll a ťlnanszirozási szeľzođés
azoĺlna|i hatáIy ű fe lmo ndás ának v e s zélye.

1 5. 3 . Megb íző azonnali hatállyal felmondj a a szetző dést, ha

- a hźľ;iorvos a szeľződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folyatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt miĺködésre vonatkozó
előírásokat;

- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzéséľe való jogosultságát bármely
okból elveszti.

16. A felmondási idő a|atl a Szolgáltató köteles szeruőđési kötelezettségeit változatlanu|
teljesíteni' amelyet Megbíző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útján ellenőrizhet. A
szerződés megszűnésekor a Szolgáltató köteles a részéte térítésmentesen átadott rendelő
helyiséget Megbízónak leltaľ szerinti jegyzőkönyvvel visszaszolgá|tatni. Szolgá|tatő a
szerzőđés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

I1 . Je|en szerződés időtaľtama alatt, ha bármely1k szerzóđő fél nem szerzódésszerűen teljesít,
illetve bármelyik szerzłódő fél á|tal gyakorolt azoĺĺa|i hatá|ý felmondással
osszefiiggésben másik fe|et igazolt kár éti, a kźtrokoző felet a polgáľi jogi szabályok
szerint kártérítési felelősség terheli.

18. Megbiző tudomásul veszi, hogy kĺiľzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost értkar
esetén kźrta|anítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megá||apításánál figyelembe kell
venni aháziorvosi szolgáltatő áItaI aťlnanszítozźsa keretében kapott egy éves összeget.
Szolgáltató esetleges ktĺrta|aĺítási igényét a körzetmódosításból fakadó kaĺ összegének az
oEP által igazolt mértékéľol szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.

19. Je|en szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgáľi Ttirvénykö'yu, valamint a
szerzőđésben ľogzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
irĺínyadónak tekinteni.

f0. F' szerződésben rögzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatat|arl részét képezik,
azold<a| e gytitt érvénye s.

2I. Szęrzőđő felek kijelentik' hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben ez nem lehetséges' űgy apertárgy szerinti illetékes bfuősághoz foľdulnak.

22. Jelen szerződést a felek kcĺzös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatják. A k<jzös

megegyezéssel tĺiténo szerződésmódosításhoz <jnkoľmányzatí d<jntés szĹikséges.

Jelen szerzođés készült oldalon, 6 egymással egyező példányban, melyet a felek
elolvastak, éľtelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjővźhagyólag a|áírták.
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Mellékletek:

1. sz. melléklet: körzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatározása

2' sz. melléklet: aSzoIgáItatőháziorvos által ellátandó feladatok

3. sz. melléklet: Hasznźiati Szeľződés

Budapest, 2015. decembeľ....

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľület

Józsefváľosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyző

Fędezet..
P énzngy i|eg ellenj e gyzem :

Pĺíris Gyulĺĺné
p énzugy i ugy o sztźiyv ezető

Szolgáltató
Angitia _ Med Háziorvosi

Koľlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében:
Dľ. Juhász Éva
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1. sz. melléklet

az egészségüg1li eIlátási szerződéshez

Ktiľzet, ľendelési idő és helyettesítés ľendjének megbatározása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testĺ'iletének a háziorvosi
körzetekről sző|ő f5l2002. (vI.Z|.) önkormányzati rendelet szerinti meghatźrozott területi ellátási
kötel ezettséget biztosító körzet.

|/a.E||źúási teľület:

34. orvosi kłirzet

Bródy Sándor utca 2-I0,I3-l9
Horánszky utca 14-26, |-27
Kľúdy Gyula utca 4-6
Mikszáth Ká]lmánt& 2,3
Múzeum körut 4-I0
Szentkirályi utca 22-38

|/b. A körzet lakosságszámaaszerződés aláírásakoľ: ......... fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt házioľvos

Az1la. pont szerinti teľületi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím: l088 Budapest, VIII. kerület, Mikszáth Ká|mántér 4.
Telefon: +3 61 1 -328-0993

Rendelési idő:

Hétfő: 8.00-12.00 óľa

Kedd: l5.00-19.00 óľa

Szerda: 8.00-12.00 óra

Csütöľtök: l 5.00-19.00 óra

Péntek: párat|an héten 15.00-l9.00 óra

páros héten 08.00-i2.00 óra

Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadá|yoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívü|i ok
esetén):

ph.

f. ph.
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2.sz. mellékleĺ

az egészségüg\,li ellátási szerződés hez

A Szoleáltató által ellátandó feladatok

1. Személyes és a működési engedélybenrogzitett rendelkezési álIó időben folyamatos orvosi e]látást
nyűjt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében feladatkorébetartoz1k kü|onösen aze|Iátott lakosságra
vonatkozó' a betegségek mege|ozését és korai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi
állapotának figyelmmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése,
egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, jogszabályban meghatározott
kompentencia keretében történő gyógykezelése, gonđozźsa és rehabi|itáciőja az adott
diagnosztikus és terápiás háttér mellett' szakoľvoshoz történő irányítása a betegség megźúIapitása,

kezelési teľv készítésevagy terápiás ellátás céljából, győgykeze|ése,házi ápolása és ľehabilitációja
a szakorvos által javasolt terápiás teľv figye|embevételével.

3. A terhes gondozásban való kclzremiĺködés.

4. Szükség esetén minden olyan kozegészségügyi-j źĺľványugyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges'

5. Külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőzo betegségekkel és fertóző betegségekľe gyanús személyekkel
kapcsolato s tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén sziikséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségügyi-járványügyi és egészségiigyi hiányosságokról és az á|ta|a megtett

intézkedésekĺől értesíti a teľületileg illetékes Népegészségügyi Intézetet.

6 . Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel.

7. Az életkoľhoz kötött szuróvizsgálatok elvégzése.

8. Külĺjn engedély a|apján akézi győgyszertźtr kezelése.

9' Ktilön j o gsz ab á|yb an meghatár ozott orvosi, oľvos-szakértői fel adatok.

I0. A 3411999. (IX. f4.) B}l4- EtiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgá|at e||źúása. A
kĺizteľületen és kozintézményben bekövetkező nem rendkívĺili halálesetben a halottvizsgálatot és

bizonyítvány elkészítését az esethez legk<izelebbi háziorvosi rendelő oľvosai |źLrják el
körzethatáron belül.

l 1 . Feladatait a ľendelőjében, indokolt esetben' a beteg otthonában |źtja e|.
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3. szómú melléklet
e gé s zs é gügyi ellátás i szerző dé shez

HAsZNÁr,ATI SZERZoDEs

amely létrejĺitt egyrészróI a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
kozszolgźtltatásról gondo skodó szerv

Jĺizsefvárosi onkormányzat mint az egészségtigyi

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
ađő szźtm: I 5 7 3 5 7 l 5 -2- 42
statisztikai szźlmj eL: I 51 3 57 I 5 -8 4 I I -32l -0 I
törzskönyvi azonosító szźlm: 7357 1 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám.. 1 0403 3 8 7-0002 8 5 70-00000000
továbbiakban mint, Me gbíző

másrészről
név: Angitia _ Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Táľsaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 11.1.5.
cégtregyzékszéml: 06 09 0 1 8540
adő szám: 23 83 3 3 9 9 - I -0 6

statisztikai szttnl eI: 23 8333 9 9 -8 62 I - I 1 3 -06
bankszámlaszám..
képviseli: Dľ. Juhász Éva
mint megb izott e gészsé gügyi szolgźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺó

_továbbiakbanszerzodő felek _ között alulírott helyen és napon az a|ábbí feltételekkel:

lv4egbíző 2016. február l-től kezdődő hatállya| 2021. január 3I. napjáíg megbízza
Szolgáltatót az egészségĹigyi ellátasi szeruődés 1. sz. mellékletében meghatźttozott kĺjľzet
házioľvosi teľiileti ellátási kötelezettségge|, az a|ape|Látási feladatainak teljes kcinĺ
el|tĺásáva|, amit Szolgtitatő elvállal. Szo|gáItatő ezzel átvźilalja Megbízőtő| a hivatkozott
kĺjrzetben és az ott meghatéĺtozott háziorvosi rendelőben és rendeIési időben a
Magyarországhe|yi önkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)oilX. 23. $ (5) bekezdés 9)
pontja, valamint azegészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi C)oilII. törvény 5.$ (l)
bekezdés a) pontja szerinti területi egészségiigyí a|apelIátási kĺitelezettség ktjrébe tartoző
haziorvo si al ap el látás i teendők ellźłtásźĺt.

Megbiző az egészségügyi ellátási szerződés 2. sz. melléklete szerinti feladatok eIlátása
céIjábő|, az egészségügyi alapellátásról sző|ő 2015. évi C)oilII. tĺirvény, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLN. töľvény, az onźilő orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. tv. vonatkozó rendelkezésęi a|apjáĺ, a szerzodés megszűnéséig Szolgáltató
részérę térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő hasznét|atát, adott orvosi
rendelőben miĺkĺidő orvosok között - annak (azok) megosztott hasznźiatźlt. a rendelőhöz
teľtoző vĺíľó és mellékhelyiségek hasznźiatźxal együtt.

1.

2.
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3' SzoLgá|tatő atészére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök hasznáIattń
haľmadik személy részére a jelen szerzodés szeľinti megosztott hasznáIat, a

helyettesítés és a szakonĺosképzés esetét kivéve -haszntiatra nem engedheti át.

4. SzolgźĺItatő a házioľvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szeruoďés I. sz.
melléklete alapj án átv eÍÍe.

5. Szolgáltató köteles a térítésmentesęn átr'ett hel1'ig6'.pet a tőle elr'árható gondossággal és

rendeltetésszerűenhaszná|ni,azokźilapotátmegóvni.

6.I. Szolgáltató a karbantartźlsi és egyéb feladatok e||átásáľa Megbízó tészére 6'000-Ft/hó,
azaz Hatezer forint áta|ányđíjat kĺjteles megfizetni havonta, vagy félévet kĺjvető hó 5.

napjźtig źúuta| a Megbíző részére a K&H Bank Zrt.- né| vezetett. 10403387-00028570-
00000000 számű bankszámlaszámra. A felek megállapodnak abban, hogy az átalárrydíj
összege évente a KSH által megtilapított inflációval nĺjvekszik.

6.f . A Megbíző köteles az źtl|agmegóvás érdekében a haszná|atra átadotI. helyiségen belül
felmeĺtilő karbantartási, javítási munkákat a 6.1 pontbanmeghatározott tńalźnydíjon felül
saját költségén elvégezni. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
berendezéseinek, a portálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásával, illetőleg azok
pótlásával, cseréj ével kapc solato s feladatok e||átásár a a Me gbíző köteles.

6.3. A Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az aLlhoztartoző eszközök, berendezések állaganak megőrzésérőI,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmeľĹilő felújításľól, pótlásról, illetőleg

cserérő1,
c) a hatósági, tuzvéđelmi, balesetvédelmi és polgari védelmi előírások maradéktalan

betartásáról.

7. A praxishoztartoző mĺĺködési és üzemeltetési költségek a Megbizőt teľhelik az alábbíak
szerint:

7.1' az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biaonsági rendszer költsége,

7 .2. ví||arrlos-energiafo gyasńás költsége;

7.3. gazlfíltés fogyasztás đíja;

7 .4. viz- és csatomadíj;

7 .5 . szemétszá||itźls költsége;

7.6. lifthas zná|ati đíj.

8. A praxishoz taĺtoző múkcidési és üzemeltetési költségek a SzoIgáItatót tęrhel1k az
a|ábbiak szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék szźi|itásźnak költsége;

8.2. steriliz á|ő eszkoz műkĺjdtetési és ellenőrzési ktĺltségei;

8.3. textíliák mosatási kdltsége;

8. 4. intern et haszná|at költsége;

8.5. takarítási költségek;
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8.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszkozĺjk hasznt]atttból eredő
javítási' pótlási költségek;

8.7. telefonköltségek;

8 . 8 . ingóv agy o ntár gy ak bizto sitźls a é s az ełlhez kap c s o l ó dó kö lts é gek ;

8.9. anyagköltségek (szakmai arIyag, kĺitszer, győgyszer,vegyszer, ttí, Í.ecskendo,papír,
kőszer, nyomtatvány stb.);

8.10. a Szo|gá|tatő praxisához tartoző egészségügyi szakszemé|yzet illetve egyéb
fo glalkoztatottak kö ltségei ;

9. Je|eĺ szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykö'yu, valamint a
szerzódésbeĺ rögzített egészségügyet éľintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni.

10. Jelen szerzódésbenńgzített melléklet a szerződés elválaszthatatlarlrészétképez| azza|
egyĺitt érvényes.

7I. Szerződő felek kijelentik' hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, tĘy apertárgy szerint illetékes birősághoz forđulnak.

12. JeIęĺszerzodést a felek kĺjzös megegyezéssel, önkormányzati döntés formttjźhan írásban
bĺírmikoľ módo síthati ák.

JęIen szeruődést a felek gondos átolvasás és értelmezés után _ a hivatkozott jogszabáIyi
rendelkezések ismeretében - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyő|agaláírták.

Budapest,

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. kerület

Józsefvárosi Onkormányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató
Angitia - Med Háziorvosi

Koľlátolt Felelősségĺí Táľsaság
képviseletében:
Dr. Juhász lĺva

Jogi szempontból ellenje gyzemi

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyző
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]. sz, melléklet

a használati szerződé s hez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

1. Az orvosi rendelo helyiségei, több praxis mrĺkĺjdése esetén megosztott használatát Megbízó
Szolgáltató részére átadta. Szolgáltató tudomásul vette, a működéshez sztikséges eszkozök
fenntartásáról, felújításáró|, kaľbantartásáról, cseréjéről ideéľľve aZ értékcsökkenéssel
kapcsolatos költségviselés kérdését is - saját költségén köteles gondoskodni.

2. A háziorvosi ľendelo helye' helyiségek:

1 088 Budapest, Mikszáth Kźimán tér 4.

váróterem

4 orvosi rendelő

l fekteto helyiség

o|tozo helyiség

zuhanyző helyiség - WC

szeméIyzeti mosdó, WC a mozgássérülteknek

beteg mosdók (női-férfi)

1 teakonyha + étkező

takar ítő szer-ve gys zer r aktár
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Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
A 242/201 5. (X.05.) sz. határozat

1. melléklete

okirat száma.. M..... .. (XI.05.)

Módosító okiľat

A Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjó|éti K<izpont 2015. július 22. napján kiadott a
Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő testülete |83l20I5. (VI.25.) szttmű határozatáva|
elfogadott alapító okiratát az á||amháztartásľó| szóló 2011. évi CXCV. töľvény 8/A. $-a alapján a
ktivetkezők szeľint módosítom :

|. Az a|apító okiľat 1.1.2 pontja _ Jĺizsefváľosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti
Kiizpont - Gyeľmekjólétĺ Ktizpont he|yébe a Józsefvárosi SzociáIis Szolgá|tatő és
Gyeľmekjó|éti Ktizpont - Csa|ád- és Gyeľmekjóléti Kiizpont sztiveg lép.

2. Az a|apító okiľat záľó ľendelkezése helyébe a ktivetkező rendelkezés |ép:

Jelen alapító okiratot f0|6. január 01. napjától kell alka|mazni, ezze| egyidejĺĺleg a költségvetési szerv
20l5. július ff . napjźn kelt, A183/2015. (VI.25.) okiratszámú alapitő okiratot visszavonom.

Budapest,2015.

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete

^ 
24f 1201 5. (X.05.) sz. hatátozat

2. melléklete

okiľat száma: A'..... ..... (XI.05.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe fog|a|va

Äz á||amháztartásrćil szćiő 2011. évi CXCV. törvény 8/A. $-a alapján a Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont alapító okiľatát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szeľv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.l. A költségvetési szerv

1. l . 1. székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszínház u. 22.

.2.

teIenhelv mesnevezése telepheĺy címe

1

Jóu efv óro s i S zo cidlis S zo Ig dltató és
Gyermekjóléti Rözpont _ Család- és
Gvermekióléti Központ

l089 Budapest, Kőris u.35.

a
Józsefuáľosi Szociális SzolgáItató és
G;ermekjóléti Központ - Gyermekek
Atmeneti Otthona

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.I. em.

3 1086 Budaoest. Masdolnau.43. fszt. 3.

4 1086 Budapest. Maedolnau.43. fszt. XIV.

5 l089 Budapest. Sárkánv u. 14. fszt. 1

6 l083 Budapest.Illés u. 18. fszt. 8

'7 l086 Budapest. Kaľácsony S. u. ff .1 .f2.

8 1089 Budapest, Koris u. 4la. 1.9.

9
JSzSzGyK-Házi segítségnyújtás és Szociális
étkeztetés

1089 Budapest, Orcry tft 41

l0 Ezüstfenvő Gondozóhtz 1 087 Budapest, Keľepesi iÍ f9 l a.

lt Ciklámen Idosek Klubia t08l Budaoest. II. János Pál oáoatér I7.

12 Vís otthon Idosek Klubia l084 Budaoest. Vís u. 18.

l3 Őszikék Idősek Klubia 1082 Budapest. Baross u. 109.

14 Reménysugár Idősek Klubia 1084 Budapest. Mátvás tér 4.

t5 Napľaforgó Idősek Klubia 1089 Budapest, Delej u.34.

T6 Mátvás Klub 1084 Budapest. Mátyás tér |2.

I7 Ertelmi Fowatékosok Naoközi otthona l082 Budapest. Kisstáció u. 1 l

18 1084 Budapest. Déri Miksa u.3. fszt. 4.

T9 l086 Budapest, Koszorú u.4-6.
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20 1086 Budapest. Szerdahelvi u.5.
21 1086 Budapest. Bauer S. u.9-l l. fszt.l
2f l084 Budapest' József u . 51 . fszt.f .

Z) 1 084 Budapest, József u . 59 . fsrt. 4.
)Á 1081 Budapest, Vay daamu.4.1.ff.
f) l08l Budapęst' Vay Adám u.6. fszt.9.

f6 1084 Budapest. Nasvfuvaros u. 26.1.21.

f7 l089 Budapest. Kőris u.4lA. fszt. i
28 1089 Budapest. Kőris u. l l. fszt. 13.

f9 1082 Budapest. Kisfaludv u. 10-12.1 .l 8.

30 1086 Budapest, Luiza u. 34. fe.16.

31 1086 Budapest, Dobozi u.17.1.20.

)L 1089 Budapest, Dugonics u. 14. fe.1

JJ 1089 Budapest. Dusonics u. 16.1.17.

34 l 089 Budapest. Kálvária u' 10/B.l .l8.
35 l089 Budapest. Kálvária u.f6. fszt.9.

36 1086 Budapest, Masdolnau. 72. fszt.2.
an3t 1086 Budapest, Masdolna u. 41. fszt.4.

38 l 083 Budapest' Tömő u. f3 lB'fszt.6.

39 l083 Budapest, Tömő u. 56. fszt.|9.

40 1083 Budaoest. Tömő u. 60. fszt.14.

4t l08l Budapest. II. János Pál oánatér 4.

42 l083 Budapest, Losonci tér 1

43 1084 Budapest. Német u. 14.

44 1089 Budapest. Vaida Péter u. 25-3l

45 1086 Budapest. Baueľ Sándor u. 6-8.

46 1085 Budapest. Somosvi Béla u. 9-15.

47 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 11-15.
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f.2. Aköl't I SZCTV őd koltsé i szeľvének

mepnevezese székhelye

Józsefuárosi Családseeíto Szolsálal 108l Budapest' Népszínházutcaff .

f Józsefu árosi Gyermekj óléti Szolgálat
Gvermekek Atmeneti Otthona

1089 Budapest, Koľis u. 35.

aJ
Józsefuárosi Szociális Intézménvek
Gazdasási Hivatala

1089 Budapest, Kőris u. 35.

4 O szir őzsa Gondozó Szol sálat 1089 Budaoest. orczv út 4l

5 Józsefvárosi Intézménvmíiködtető Központ 1082 Budaoest. Baross u. 84.

2. A kö|tségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő ľendelkezések

f.|. A koltségvetési szerv a|apításának dátuma: 2011. május 0l.

3. A költségvetésĺ szer-v iľányítása, fe|ügyelete

3. 1 . A költségvetési szerv irtnyítő szervénelďfelüryeleti szervének

3.1.l. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat
Képviselő.testĺilete

3.1.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

4. A kii|tségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfe|adata:

Józsefu áros közi gazgatási területén

A Magyarországhe|yi önkormányzataiľól sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MöťV) 23. $ (5) bekezdés il. pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális
alapellátásľóI.

Aszociális igazgatásrő|ésaszociálisellátásokľó|szó|ó|993.éviIII'torvény(atovábbiakban: Szt)
86. $ (l) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gźůtatások-

kültinös tekintettel családsegítés' A 86. $ (2) bekezdés d) pontja a|apjáln a személyes gondoskodást

nyújtó szociális a|apszo|gźitatásokat és szociális szakosított ellátást lát el' továbbáazSzt 65. $ (1)

bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi segítségnyújtást önként vá||a|t feladatként
biztosítja.

A gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szóló |99,'ĺ. évi xxK. töľvény (a
továbbiakban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat lát el, valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.
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Józsefváros közigazgatási területén kívti|

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzaÍ. Képviselő-testi'iletének a 143l2O|2.
(IV.lg.) számű haÍározata a|apján határozoÍt időre f0|2. május 0l. napjátó| f0|,1. április 30.
napjáĺg megkotott ellátási szerződés szeľint a Be|város-Lipótváros Budapest Főváľos V. kerüIet
onkormányzat kozigazgatási területe, szemé|yes gondoskodás keretébe tarÍoző gyermekjóléti
alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely
tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek terhére további V. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefilárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 36212012.
(X.18.) száműhatározataalapjźtnhatározottidőre2012. novęmber 01. napjától f0|7. oÝ'tőber 31.
napjáig megkotött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI. keľület Terézváros
onkormányzat kozigazgatási terĹilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti
alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona l férőhely
tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek tęrhéľe további VI. kerületi gyeľmek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülętének a 99l20I4.
(V.14.) számű határozata a|apján határozat|an idóre f014. június 01. napjától megkötött ellátási
szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzatközigazgatási tertilete, személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon
belül gyermekek átmeneti otthona 1 féľőhely tekintetében' valamint a szabad férőhelyek terhére
további II. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testü|etének 309lf0o6.
(VI.29.) számű határozata a|apján határozat|an időľe 2006. január 01' napjátóI megkötott ellátáSi
szerződés szerint a Budapest Fováľos II. keriileti onkormányzatkozigazgatási területe, személyes
gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon beIüI fogyatékos illetve
autista személyek nappali ellátása biztosítása 1 férőhely tekintetében.

Budapest Fováros VIII. kerĺ.ilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testüIetének 3731201I,
(x.15.) szźtmű határozata, valamint a 386/2013' (X.16.) számú hattrozata a|apján határozat|an
idore 201l. október 0l. napjától 2fő,f0Í4.január 01. napjától további 1 fő tekintetében megkötött
elláŁási szerzodés szeľint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi onkoľmányzatkozigazgatási
területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális a|ape||átás, nappali ellátás _ azon belül
fogyatékos illetve autista személyek nappali eIlátása biĺosítása.

A VIII. kerület területén található kĺjznevelési intézmények funkcionális feladatainak e||źłtása,
az étkeztetés biztosítása á||ami és önkormányzati fenntaľtású intézményekben. Az óvodák
esetében, mint önkormányzati fenntartású intézmények, gazdá|kodási feladatok ellátása.
onkoľmány zati fenntartású intézmények:

o Napraforgó Egyesített óvoda

o Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Viľ ág T agőv odź$a

o Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája

. Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Koszorri Tagóvodája

e Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája

o Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája
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. Napľaforgó Egyesíteft óvoda Pitypang Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Százszorszép Tagóvodája

. Napraforgó Egyesített Ővoda Szivárvány Tagóvodája

. Napraforgó Egyesített óvoda ľÁ-u-ra Tagóvodája

o Naprafoľgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségváIlalás és az egymás kozotti munkamegosztás rendjét egyĺittműködési
me gál l apod ás szab á|y ozza.

Állami fenntartásri intézmények:

o Deák Diák Áhalános Iskola

o Losonci Téri ÁItalános Iskola

o Budapest VIII. KerĹileti Németh Lász|ő Altalános Iskola

o Molnár Feľenc Magyar-Angol Két TanításiNyelvrÍ Á|tuláno. Iskola

. Vajda Péter Ének-zenei Altalános és Sponiskola

o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

. JózsefuárosiEgységes Gyógypedagógiai MódszeľtaniIntézmény és Általános Iskola

Az állami intézményfenntartó kozpont á|ta| fęnntartott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetéséne k b izto s ítása az alább i intézmény r e vo natkozó an :

o Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

i besorolása

4,3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociálisigazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóIó |991. évi xXX' törvényben
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit biztosítja.

- Idoskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti e||átása, szociális étkeztetés
bińosítźsa, többletfeladatként népkonyha műkodtetése. Az egyének és családok szociális és

mentálhigiénés ellátása, a csa|ádi rendszer mtĺködési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémák megoldása.

- Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappa|i ellátásának biztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keľetében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és

eľkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban toľténő nevelésének elősegítését, a
veszé|yeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából történő kiemelésének
megelozését. Gyermekjóléti szolgáltatások biaosítása, gyermekek átmeneti ellátása.

t
I.

4.2. A kö|tsésvetési szerv főtevéke nek államháztaľttĺsl

szakápazat szdma s zakáPaz at me Pnev ez és e

I 889900 M.n.s. esyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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- A háztartási koltségvetéssel, házasságga| és családdal, a hitelfelvéte||el és az
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szo|gá|tatás

-Az intézmény fő feladata a közfeladatot ellátó koznevelési intézmények szakmai
fe|adate||áttlsához szĺikséges eszközök beszerzése, a közétkeztętés ellátása, a pénzĺ'igyi-
számvitel i- gazdálkodás i-terv ezés i fel adatok e||átása.

-Az alábbi VIII. keriilet terĹiletén ta|á|hatő ĺinkormálryzati fenntartású koznevelési
intézmény ek esetében étkeztetés biztosítása.

Napr afor gó E głe s íte tt ov oda I0B4 Budapest, Toĺnai Lajos u. 7-9.

Napraforgó Eryesített ovoda Gyerek-Virág
Tasóvodáia

1082 Budapest, Baross u. 111ib.

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

1083 Budapest, Baross u. 93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tasóvodáia

1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Várunk Rád
Taeóvodáia

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsu gár
Tasóvodáia

1086 Budapest, Dankó u. 31

Napraforgó Egyesített ovoda Koszoľú
Tagóvodáia

l08ó Budapest, Koszorú u. 14-l6.

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Taeóvodáia

1081 Budapest, Kun u. 3.

Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota
Tasóvodáia

l085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-i5.

Napľaforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA
Tasóvodáia

l088 Budapest, Rákóczi út i5.

Napľaforgó Egyesített ovoda Piýpang
Tasóvodáia

1087 Budapest,Szźzados út 14.

Napraforgó Egyes ített ovoda Sziv árv áĺy
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony u. 18.

Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget
Tasóvodáia

l083 Budapest, Tömő u.38/A.

Napraforgó Egyesített ovoda Szźĺzszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budapest, Szuz u. 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica
Tasóvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

49



4.4. A köItsésvetési szerv alaotevt lkenvséP.ének konnánvzati funkció szerlntl meg|e|ö|ese:

ko rmánvz at i funkció s z ám kornlányz at i funkci ó me gn ev e z é s e

I 1020f2 Idő skorriak, d emen s bete gek átm en eti ę|látása

) 104012 Gyermekek átmeneti ellátása

3 107052 Házi sesítsésnvúitás
A I 0705 1 Szociális étkeztetés

5 1070s4 Családsesítés

6 I 07053 Jelzőrendszeres házi sesítsésnvúitás

8 104042 Gveľmeki óléti szoleáltatások

9 106010 Lakóinsatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

l0 I 02030 Idósek. demens betesek naooali ellátása

11 r0rffl Fosvatékossással élők naopali ę||źtása

1f t0tt42 Szenvedélvbetesek nappali ellátása

I3 101014 Támosatott lakhatás hailéktalan szeméIyek reszere

T4 041231 Rovid időtartamú közfo slalkoztatás

l5 041233 Hosszabb idotartamú közfoslalkoztatás

I6 041236 országos kĺjzfoelalko ztatási program

l7 t0'7070
M enekt'ĺ ltek, b efo gadott ak, o|talmazottak i de i g l en e s e I látás a
és támosatása

l8 04r232 Start- munka Dľogram - Téli közfoslalkoztatás

t9 0 l 3360
Más s zerv r észér e v é gzett p énzů gy i - gazd ál ko d ás i,
tizemeltetési" esvéb szolsáltatások

20 0960 I 5 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben

fT 0960fs Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, műkodési teľülete:
Budapest Főváros VIII. keri.ilet Józsefu árosi tnkormán y zat kö zi gazgatási területe.

5. A ktiltségvetési szeľv szeľvezete és mĺÍktidése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjénekmegbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testtilete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a kozalkalmazot1ak
jogállásárót sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáľól szóló
1992. évi xxxlil. torvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi
ágazatban töľténő végrehajtásĺáľól szóló f5712000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testĺilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyaroľszág he|yi
önkormányzatairő| sző|ő2011. évi CLXXXX. törvény 41' $ (7) bekezdése,67.$ g) ponda
a|apján a Pol gármester gyakoľolj a.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbizási rendje:

A koltségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a

megbízás visszavonása, dijazásának megállapíttsa a polgáľmester hatáskörébe tartozik. A
gazdasági vezető fel'ett az egyéb munkáltatói jogokat a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekj óléti Központ v ezetóje gyakorolj a.
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5.2. A költségvetési szeľvnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejiĺleg a költségvetési szerv
20l5. jú|ius ff'napjánke|t,A/783/f015' (VI.25.) okiratszáműa|apító okiratotvisszavonom.

Budapest, f015. ..

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyző

taľtós távoIlétében
dr. Mészáľ Erika

a|jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Az á||amháztartásró| szóló töľvény végľehajtźsźrő| szó|ő 368lf011. (XII' 31.) Koľm. rendelet
5. $ (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstĺáľ nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szcivege megfelel az a|apítő okiratnak a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ .... napján kelt, .

napjátő| a|ka|mazandő

M........./2015. (K.05.) okiľatszámú módosító okiľattal végrehajtottmódosításaszerinti

fo slalkoztatas i i o wiszonv i ogviszonyt szab áIvozó i o sszabáĺy

I

közalkalmazotti j ogvi szony |992. évi XXXil. törvény' valamint a kĺjzalkalmazottak
jogállásáró| sző|ő |99f . évi XXXIII. töľvénynek a szociális,
valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáľóI szóló f57 lf000. (X|I.26.) Korm.
rendelet szerint

f mesbízási iogviszonv Poleáritorvénvkönwről szóló 20|3. évi V. t<jrvénv

{ munkaviszonv a munka törvénvkönvvéről szó|ó 2012. évi I. törvénv
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Jegyzőkonyv 5, sz. melléklete
A 243 12015. (x.05.) sz. határozat melléklete

mely létľejött

egyrészről Magyarors zág Budapest Fővdros WII. keriilet Jliuefvdľosi onkormányzat
(képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ),

másľészről Törökoľszá g Isztambul Kiięiikęekmece keriilet onkoľmúnyzata (képviseli: Temel

Kar ađeniz po l gármesteľ) kĺizött,

(egy,üttesen említve : Felek)

Felek - kü1oncjs tekintettel a Magyarország és Törökország kozcitti történelmi és kulturális

kötelékekre _ kifejezik azon szándékukat, hogy testvérvárosi megállapodást kívánnak kotni,

amelynek alapvető céLjai az alábbiak:

1. Tapaszta|atcsere az önkoľmányzatok működése területén' EgyÍittműködés előmozditása,

mind hivatalos szinten, mind a gazdasági szereplők szintjén.

2. Tapaszta|atcsere a gazđasági élet területén: Felek fejlesztik a kétoldalúan előnyös

gaiđasági egyĹittműkodést, igyekeznek gazdasági, illetve beruházźlsi tevékenység

řolytatása szempontjából kedvező korĹilményeket teremteni úgy a jogi, mint a természetes

személyek sztlmár a e gy ar ánt.

3. Egyiittmúköđés a kultúľa, az oktatás és a tuĺisztika teriĺletén: Felek elősegítik a két

telepĺiles lakosai közotti barźĺí kapcsolatok felvételét, a cserekapcsolatokat és az

"gfitt'n.ĺl.ödést 
településeik polgárai, civil szervezetei koz<ĺtt a kultuľa, az oktatás, a

gazdasźęés az iđegenforgalom teľületén.

4' oktatási és kultuľális rendezvényeken kĺjzĺjs részvéte|: megfelelő pľogramok alapjan és

gazdasági lehetőségeik határaiĺ beliĺl, Felek kibővítik az oktatási és a kulturális

řapcsolutokut. E 
"eluol 

megkĺlnnyítik az egytittesek, kulturális intézmények és

szerv ezetek, múvé s zek kö zötti kap c s o latok kib ontako zását.

5. Felek tźmogatjákaz iskolák kĺjzĺjtti együttműkĺjdés kialakulását, ifiúsági cserelátogatások

szervezését'

Jelen együttműkĺidési megállapodást Felek határozatlanidőre kötik és az aláítás napjan-lép

hatalybí. Felek a megźĺIlapodást bármikoľ felmondhatjfü a másik félnek külđött nyiIatkozat

áIta|.

Jelen együttmriködési megállapod ás 2-f példányban , magyar és török nyelven készült.

Budapest, f015. november 20.

dľ. Kocsis Máté
Józsefuáros polgármestere

Temel Kaľadeniz
Ktigükęekmece polgármesteľe
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