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végrehajtásfuőI, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekĺől
és az <ĺnkormányzati pénzeszközĺjk átmenetileg szabađ rendelkezésiĺ ľészének pénzpíaci
j ellegű lekötéséről.''
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P olg áľmesterĺ tájékoztatő

a 2012. júlĺus 05-eĺ
képvĺselő.testĺiletĺ

ĺilésre

,,(4) Minden hónap első ľendes tilésének állandó napiľendi pontja a po|gźlrmester írásos
tájékoztatőja a lejźnt határíđejti testtileti határozatok végrehajtásźtrő|, az előző ülés óta tętt

fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekĺo| és az önkoľmányzati péĺueszközok
átmenetileg szabadľendelkezéstĺ részének pénzpiacijellegrĺ lekĺjtéséről.''

(az SZMSZ ]8. s (4) bek' alapján)



Tájékońatőa|ejárthatáridejűképviselő.testĹilętihatározatok
végrehajtásárőI

Tisztelt Képviselő-testiilet !

A lejáľt határidejű képviselő-testületi határozatok végľehajtásárĺĎl az a|ábbi
jelentést adom:

Javaslat a Pollack téri KözteriiletffiIesztő és _hasznosító Kft. törvényes mííködéséľe

5I1,t2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testiilet, mint a Pollack téľi Közterületfejlesztő és -hasznosító Kft. többségi
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. nem jaru| hozzá, hogy a Pollack téri Ktizterületfejlesztő és -hasznosító Kft. 2011.
decembeľ 19. 14 óraľa meghirdetett rendkívtili Taggýlése a Társaság székhelyén kívĹil
keľĹilj ön megtaľtásra.

2. fe|kérí a Pollack téľi Közterületfejlesztő és -hasznosító Kft ugyvezetőit, hogy a Gt és a
Tĺíľsasági szerződés szabźiyainak megfelelően haladéktalanul hívjak cissze a Tarsaság
rendkívüli taggnĺlését. A ľendkívĹili taggyĺlés napirendi pontjai a következők legyenek:

1 . Ügyvezetó megv á|asztása
2. Felügye|o bizottsági tagok megv áiasztása
3. Könywizsgźiő megv á|asńtsa
4. Tarsaság töľvényes műkcjdésének helyreállítása, arlyagi he|yzetéĺek megtárgya|ása,

fi gyelemmel a Táľsaság fennálló kötelezettségeire.

3. kifejezi azon szźlrldékát, hogy a Taľsasággal szembeni kĺivetelések mielőbbi rendezésre
keľüljenek és a Társaság mfüĺidése}}I2. évben is biztosított legyen.

4.1.l kezđeményezi |7.403.000,-Ft összegií pőtbeťlzetés elrendelését, tiímogatás címén.

4.2.l A Taggytĺlés á|ta| elrendelt pótbefizetési kĺitelezettség a tagokat törzsbetéteik
aráĺyában terhelik, így a ttibbségi tulajđonos Józsefuiíľosi onkormźnyzat fizetési
kötelezettsége 8.875.530,- Ft, a kisebbségi tulajdonos a Pollack Mihály téri Mé|ygarźzs
Berahźľ;ő, Kivitelező és Üzemeltető Kft fizetési kĺitelezettsége 8,527.470,-Ft.

4.3.l A pótbefizetést a taggytĺlési döntést ktjvető 30 napon belül kell átutalással teljesíteni, a
Pollack téríK1neruletfejlesztő és - hasznosító Kft. tészére.

4.4.l A pőtbeťĺzetés beérkezését követően a tarsaság ügyvezetői büntetőjogi felelősséggel
kötelesek atársasággal szembeni követelések kiegyenlítésére haladéktalanul intézkedni.

4.5.l A követelések kiegyenlítésének soľrendje:
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4.6.l a2OI1. december l-ig nem számfejtetttartozźls a pótbefizetésből azigyvezetők felé
nem keriilhet kifizetésre.

4.7.l a jelenleg vitatott követelés kiegyenlítése csak akkoľ lehetséges' ha annak
kiegyenlítését jogerős bíľósági ítélet előírja.

4.8.l 2008-2010. évi mérlegbeszámolók elkészítésére, a 2012. évi mfücjdésre biztosított
arlyagí forrás kifizetése az adott feladat elvégzését követő ügyvezetők á|tal adott

telj esítési gazolások alapj źn történj en.

4.9.l a Felügyelő Bizottság köteles valamennyi kifrzetés jogosságát a|áitásávaligazo|ni.

4.I0.l a 3. pontban megfogalmazott szánđéka teljesítése érdekében a taľsaság

kĺitelezettségeinek tulajdoni hányad szerinti rendezésére támogatásként 8.875.530.- Ft
feđezetet biĺosít. Az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 1II07-02 cim
Felhalmozási, felújítási céltartalék előiľanyzatát 8.875,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás ||502 cím múködésre átadott pénzeszkoz e|őirtnyzatát ugyan ezen

összeggel megemeli.

4.II.l felkéri a polgáľmestert, a 20II. évi költségvetésről szőllő ręndelet következő
módosításánál vegye figyelembe.

4.|2.l felkéń a polgáľmestert a támogatási szerződés alźitására

5./felhatalmazza aZ onkoľmanyzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy a

Pollack téri Közteľületfejlesztő és -hasznosító Kft. Taggýlésén elődlegesen jelenhatározat

4.|.-4.9. pontjaiban meghatźrozott döntését képviselje. Amennyiben a taggyúlésen a
kisebbségi tulajdonos a taľsaság törvényes mfüĺidésére vonatkozóan nem a Képviselő-
testület áItal megfogalmazot1javaslatokat tesz, đejavaslatai az onkormźnyzat érdekeit
nem sértik, fe|hata\mazza az onkormányzat képviseletében eljaľó képviselőt azok
e\fogađásfua. Ebben az esetben sem hatadhatja meg az onkormányzat fizetési
kötelezettsége a 8.875.530,- Ft összeget.

6.lfe|kéri a polgármesteľt, hogy a k<iltségvetés következő módosításźná| a hatźrozat 4.

pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

7.lFelkéri a Pollack téri KcĺzterĹiletfej|esztő és -hasznosító Kft. igyvezetőit, hogy a

pőtbefizetések felhasznźiźsárőI tájékoztatásukat, a 2008-2010. évi mérlegbeszámoIók
elkészítésére és elfogadásĺínak határidejére vonatkozó javaslatukat, továbbá a Tarsaság
jövőbeni múködtetéséľe vonatkoző tervet terjesszék be a Képviselő-testiilet 2012. februári

rendes ülésére.

8./Felszólítja az Ügyvezetoket, a tarsaság iratarryagźtnak a tĺíľsaság székhelyén tĺirténő

elhelyezésére.

Felelős: I.,3-7.ponteseténpolgármestet,2.és8.ponteseténPollacktériKft.iigyvezetői



Hataľidő: I-2. és 8. pont esetén azonna|
3-7. pontok esetén Pollack téri Kft. taggýlése

A Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Kft. 20Í2. januáľ 5.én taľtott
taggyűlésto melynek napirendi pontjai kiiztitt szeľepelt a tłiľvény műktidés helyľeállításao
anyagi helyzet megtárgyalása. A Kft. taggyűlése ebben a napiľendi pontban ncm hozott,
elnapolta.

A Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottság 75|2012. (I.25.) számú határozatában
diintött a pőtbefuetés kezdeményezéséről és ezze| kapcsolatban ľendkíviili taggyűlés
tisszehívásárĺil. A rendkívüli taggyűlés időpontja 20Í2. februáľ 13-án volto ezen a
pótbefizetéséről szóló előteľjesztést nem fogadta el, valamint a ttiľvény műkiidés
h elyreá llít ását tár gy aI ta, d e batár ozatot n e m hozott.

2012. március 12-én ľendkívüIi taggyűlés' napirendi pontjai kőzött szerepelt a törvényes
műkiidés helyľe á.J.lítása. A taggyűlés a pótbefizetéshez ismételten nem járult hozzá és

ezze| kapcsolatban a társasági szerződés mĺódosításához sem.

Ezen a taggyiílés keretében Nagy Imre ůigyvezető |emondott tisztségéről.

2012. március 29 -én lĺáté Lász|ó iigyv ezető lem ondott tiszts é géľől.

2012. április 3-án a Felĺigyelő Bizottság 2 tagsa felhívta az ťlgyvezetőket a ttiľvényes
míÍktidés helyre ái|itására.

Iavaslat a JózseÍvdros Keriileti Epí,tési Szabúlyzatdnak és SzabólyozlÍsi Tervének
módosítlts dra a Nemzeti Közszolg dlati Egyetem elh e ly ezés e éľde kěb e n.

12t2012. (r. 19.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tánogatja a Nemzeti Kozszo|gálati Ęgyetem Ludovika Campusban való elhelyezése
érđekében a Jőzsęfváros Keľtileti Epítési Szabá|yzata és Szabźtlyozélsi Tervének
módosítását, amennyiben a zo|dfelület aĺĺínya nem csĺikken és a kozpark funkció
megmaľad,

2. fę|hata|mazza a po|gźlrmestert az 1. pont szerinti tervezési szerződés a|áítására,
amennyiben annak fedezete külső fonásból biĺosított.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 1. pont esetén 2012. januaľ 1'9.,2. pont esetén az egyeńetéseket követő soron
kĺlvetkező Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ülése

A Főépítészi Iľođa tájékoztatása alapján: az eddig megszĺiletett kormánydiintések nem
elegendők a szerződés megkiitéséhez, a kiemelt beruházásrĺĺI valró döntésľe még váľni
kell.



9, a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft 20|I. évi éves beszĺĺmolójanak
elfogadásáľa vonatkoző taggýlésekor osztalék kerüljön kiÍizetésľe a tulajdonos
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat részére, egyńszt a
tźtgyévi eredmény terhére, mástészt pedig az eIőző évek eľedménýartaléka terhére,

úgy, hogy a kettő egyiitt elérje a 70.000.000-Ft összeget.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő : 2012. május 30.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási ÜgyosztáIy, Kisfalu
Kfr.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
588120|2. (v. 16.) számrĺ határozztálval elfogadta a Kisfalu Kft. 201l.. évi
egyszerűsített éves beszámoló ját, így a Kisfalu Kft. a 70.000.000.- Ft osztalékot
20If . má j u s 22. én átutz|ta az o n ko ľm ány zat r észér e.

I0. a koztisztasźtgi, parkfenntaľtási feladat 2012. évtől a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési
Szo\gá|at k<iltségvetési szeľv fe|ađata, ezért fe|kéri a polgrĺľmesteľt és a költségvetési
szeÍv vezetőjét, hogy az ĺinkormányzat tt\tal kötött szerződéseket - illegálisan
kihelyezett kommunális hulIadék elszá||itására, kisállat tetem e|szá||itásźra' parkok
kozuzemi díjaira _ módosítsák, és ezt követően az önkoľmĺĺnyzat és a kĺiltségvetési
szerv éves költségvetésének módosítását terjessze be a Testĺilet elé.

Felelő s : pol gáľmester, Józsefu aĺo si Varo süzemeltetési S zolgálat v ezetőj e

Hatźnido : 2012. marcius 3 0.

Varostizemeltetési SzolgáIat A döntés végtehajtásźĺt végzó szeruęzęti egység:

Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefuaľosi

1 1. a) a Polgármesteri Hivatal 257 fős - 3 fő tisztségviselővel egyiitt , a 3 fo pľémiumévek
programban fog|a|końatottak' valamint a taľsadalmi megbízatású alpolgármester
nélkiili - engedélyezett |étszámtú, |DYo-ka|, 26 fővel csĺikkenti, és 20|2. június 01.

napjáva|aHivatalengedéIyezett|étszźtmátz3[f őbenhatźrozzameg.

b) biztosítja a felmentésľe kerülő munkatáľsak tészére külĺjn tĺirvényben
meghataľozottak szeľint kifizetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb
j uttatások és kapcsolódó j aľulékok fedezetét.

c) felkéri a jegyzót a |étszźlmcs<jkkentéshez kapcsolódó munká|tatői intézkedések
megtételére, tovźlbbá a feltételek feĺurállása esetén a létszźtmcsökkentésre vonatkozó
központi hozzájáruLás igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

d) felkéri a jegyzot, hogy vizsgálja feliil a Polgáľmesteri Hivata| á|tal ellátott önként
vá|Ia|t feladatokat és tegyen javaslatot a feladatok csĺjkkentésére.

Felelős: jegyző
Hataridő: a)-c) pont esetében 2}IZ'junius 01.

d) pont esetében a képviselő-testtilet 20|2. március második rendes tilése.

A döntés végrehajtásźúvégzó szervezeti egység: Jegyzói Kabinet



12. felkéľi a polgármestert, vizsgáIja meg a Jőzsefvźtrosi Kulturális és Spoľt Kiemelten
Közhaszní Nonprofit Kft, a Józsefuárosi Kĺlzĺjsségi Haz Kiemelten Kozhaszntl
Nonpľofit Kft, valamint a Józsefuaros Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprof,rt
Kft. mfüödését és tegyen javaslatot az átaLakítá$a, Yagy a feladat el|źĺás
átszervezésére.

Felelős: polgáľmester
Hatźttiđó: a képviselő-testĹilet 2012. maľciusi második rendes ülése.

A döntés végľehajtá sát v égző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

13. felkéľi a polgármestert, hogy vizsgá|ja felül a Polgármesteľi Hivatalon kívĹili
költségvetési szervek engedélyezett |étszźlmźt és tegyen javaslatot
létszámcsĺjkkentésre.

Fęlelős: polgáľmester
Hataridő: a képviselő-testülęt 20|2. maľciusi második rendes Ĺilése.

A Gazdálkodásĺ Uwosztálv táiékoztztása alapján: a Képviselő-testĺilet 10.
pontjában foglaltak módosításáról diintiitt a 2012. május 17.én a 174120Í2.
(v.17.) számú határozatänak 1. pontjában.

Javas lat a j óa efv úľos i közo ktatús i intézmény e kkel kapcs o latos fenntaľtói dö ntés ek
meghozatalĺÍra

8st20r2. (rrr.01.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy:

1. kinyilvanítja azon szźnđéktĺ,hogy az á|tala fenntaľtott Ptźúet Általanos Iskolát (1082
Budapest, Práter utca 15.) 2012. július 3I. napjával _ a vonatkozó jogszabályi előírások
betartásávaI - jogutóddal megsztintetí azzal, hogy feladataitz}Lz. augusztus 1. napjátő|
aNémeth Lász|ő Altalĺínos Iskola |átjael,

2. felkéri a polgármestert a jogszabá|yi előírásoknak megfelelő egyeztetések
lefolytatásaľa, valamint a megsztintetéssel és átszeľvezéssel kapcsolatban meghozandó
dĺjntések Képviselő -testiilet elé terj esztésére.

3. kinyilvánítja azon szźndéktĺ, hogy a Pľáteľ Altalanos Iskola éptiletét közfeladat
ę||átásár a kívánj a haszno sítani

Felelős: polgáľmester
Hatáĺíďő:1. pont esetén: z)Iz.július 31.

2.pontesetén: 2012. május 31.
3. pontesetén: 2012. december 31.
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A Pénzügyĺ Üwosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület .85l20t2.(ilI.01.)
számú határozatának l./pontjában foglaltak esetében 

^ 
Práter Altalános Iskola

átköItöztetési kiittségeire az Onkormányzat 3.000,0 elFt-ot biztosít, az e|őirányzat
módosítás a ktiltségvetésrő| szĺóló łinkormányzati rendelet 20Í2. júIius 5.ei testületi
iilésére készítendő előterj esztésben fog szeľepelni.

A Humánszoleáltatási tigvosztálv tájékoztatása alapján: 2. pont esetén: A Képviselő.
testůilet 20|2. május 17-i üléséľe előkészítettĺik a Práter Altalános Iskola
megszĺĺntetésével kapcsolatban meghozandĺó diintést. A jogszabályi előíľásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatása megtiiľtént. Az intézmény megszĺintetést a Képviselő-
testĺĺlet a |7 8 12012. (v. 1 7.) számű határozatápal j óváhagyta.

Jóaefvdrosi Közösségi Hdzak NonproJit Kft jövőbeli míÍködésével kapcsolatos
tulajdonosi döntések

96t20r2. (rrr.22.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.1. elfogadja aJőzsefvźrosi KÓzösségiHázakNonprofit Kft. (JKH Nkft.) igyvezetójének a
javas|atźú, arľa vonatkozőan, hogy a Zász\őgyíijteméný április' május, június hónapra
ťlnanszirozza' Ezért az onkoľmźnyzat kiadás 11601 cím felújítás e|óittnyzatan belül a

Práter Altalános Iskola homlokzatfelújítás e\őirźnyzatát 1.291,8 e Ft-tal csokkenti és

ezzel egyidejtĺleg a kiadás 11805 cím múk<jdési cé|ra átadott pénzeszkoz
áI|amháztaÍtásonkívtilreelőírényzatźńlgyanezenĺisszeggelmegemeIi.

1.2. felkéľi azigyvezetőt, hogy aZász|őgyűjteménnyel kapcsolatos végleges állásfoglalását
a 2012.j úniusi első képviselő-testületi ülésre terj essze elő.

Felelős: 1.1. pont esetén polgáľmester
l.2. pont esetén JKH NKft. ugyvezető igazgatőja

Hataridő: 1. 1 esetén 2012. március 22.
1.2. esętén a Képviselő-testĹilet z}Iz.junius havi első ülése

2. a nyári napkĺizis tábor új helyszínéül a Kesztýgyáľ Köz<isségi Házat jelöli meg) a
Dankó utca 18. és a Homok utca 7. sportudvar, valamint az orczy-pnkhaszná|atźxa|,
továbbá 4.772,0 e Ft fedezetet biaosít a pľogľam sikeres megvalósításźůloz. Ezért az
onkoľmányzatkjađás 11601 cím felújítás e|oírźnyzatan belül aPrźĺtet Altalanos Iskola
homlokzatfelújítás előirźnyzatát 4.772, e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejíileg a kiadás
11805 cím műktidési célra źúadott pénzeszkoz áLlanhazÍartáson kívülrc előirányzatát
lugy anezeÍ <is szeggel me gemeli

Felelős: polgármester
Határidő : 20|2. máĺcius 22.

3. a JKH NKft-nét megndvekedett feladatok miatt a mfüĺidési kciltségelae 2012. április 1-

től 3479,4 e Ft-ot biĺosít. Ezért az onkormanyzat kiadás 11601 cím felújítás
eloirányzatán beltil a Pľáter Általanos Iskola homlokzatfelújítás e|őirźnyzatźĺt 3.479,4 e

1l



Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11805 cím műkodési célra átadott
pénzeszkozá|Iamhánaĺtáson kívtilre előirźnyzatátugyanezen cisszeggel megemeli

Felelős : polgrĺrmester
Hataľidő: 2012. április 0 1.

4. a JKH NKft. rJgyvezetóibérét2012. április l-től havi bruttó 500,e Ft-ban á|Iapítjameg,
felkéri a polgármesteľt a munkaszerződés módosítás aláíľására. Ezért az onkormányzat
kiadás 11601 cím felújítás e|őirányzatźn belül a Práter Általános Iskola
homlokzatfelújítás elóirźnyzatát 925,2 e Ft-tal cscjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11805 cím műkĺjdési célľa átadott pénzeszkoz áIlarÍ]háńartáson kívĹilre előirányzatát
ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határíđő: 2012. április 0 1 .

5. a 8Il20I2. (III. 03.) szźlmű hatźttozat 4.1) pontjában foglaltakat kiegésziti' és ezze|
egyidejűleg a Józsefuaĺosi Ktizösségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi
közfoglalkozatástnak önĺész kĺiltségeit a 2012. évi közfoglalkońatás bérek és
járulékainak onľész keľetĺlsszegéből újabb 228, e Ft -ot biztosít a feladatellátásra, ezért
az onkoľmáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általanos és céltaľtalékon belül a
ktlzfoglalkoztatás bér és jĺĺľulékainak önľészelőirányzatát 228, ę Ft-tal csökkenti és
ezze| egyiđejűleg a kiadás 11805 cím működési célra źtađott pérueszkoz
ti|an.háztartásonkívülree|őirányzatátugyanezenösszeggelmegemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. március 22.

6. felkéri a JKH NKft. ugyvezetőjét, hogy ahatáĺozatban foglaltak a|apján a Támogatási
szerződések módosítását készítse el, valamint felkéri a polgármesteľt a Tĺímogatási
szeruő dések mó do s ítás ának aláír ásźlr a.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20 12. már cius 22.

7. feIkéri a JKH NKft. ugyvezeto igazgatőját az a|apítő okirat módosításának benffitásríľa
2012.mźĄus2-íg.

Felelős: JKH NKft. ugyvezeto igazgatőja
Határiđo : 2012. mźĄus 2.

A Gazdálkodási tjeYosztály tájékoztatása atapján: a Gazdálkodási t)gyosztály és a
Józs efu áľos i Ktiziiss é gi H:ának Nonpľofit Kft. táj éko ztatása alapj án :

a fentĺ képviselő-testületi határozat 1.2. pontjában foglaltakľĺól a Képvĺselő-testüIet 20|2.
június 7-i ülésén a 18912012. (vI.07.) számrĺ határozatának 1.4. pontjában diintött,
a fenti határozat 6. pontja szeľĺnti támogatási szerződés módosításának a|áírász
megtiirtént,
a fenti határozat 7. pontjában foglaltakľól szĺóló diintést a Képviselő-testüIet f012. május
3-i ülésén' a 15512012. (V.03.) számú határozatálban hozta meg.
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A Józsefvárosi Kiiztisséei Házak Nonpľofit Kft. tájékoztatása alapjánz 96120Í2. (III.22.)
l..2 pontia szerint, a JKII kft feladat a volt a Zász|őgyíÍjteménnyel kapcsolatos végleges
állásfoglalás, melyet a2012.június 7-i KT ůilésre előterjesztett.
7. pont értelmében az a|łpító okiľat módosítása volt sziikséges, me|y 2012. május 5.én
aláńrásra került.

A Pénzĺigvi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 96t20l2. (III.22.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a kiiltségvetésľől
szóilő az29l20l2. (v.09.) számű tinkormányzati rendeletben végľehajtásľa keľĺĺlt.

Javaslat a képviselő.testiileti iilések nyilvdnosslÍgdnak kiszélesítésére

109t2012. (rrr.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Képviselő-testiilet nyílt tiléseinek kép és hangfelvétęleit
intemeten keresztül is elérhetővé(<lvánja tenni annak érdekében, hogy a vá|asztőpolgĺĺrok
az üléseket bĺíľmikor, barhonnan, vágatlanul teljes teľjedelemben megtekinthessék
legkésőbb az ülést kovető napon'

2. ahatáĺozat 7. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében felkéľi a polgáľmestert, hogy
vizsgá|ja meg a kép és hangfelvétel kcjzvetítő ľendszer kiépítésének feltételrendszetét,
valamint a képviselő-tęstületi ülések jelenleg is rögzitésre keľĹilő hangfelvételeinek
ko zzététe|ének feltételeit

3. felkéri a polgźlrmesteľt, hogy a feltétęlrendszer vizsgá|atát követően tájékoztassa a
Képviselő-testiiletet annak eredményéről.

Felelős: polgármester
Hataridő: l. pont esetén 2012. mfucíus22.

2. pont esetén atźtrgya|ások megkezdésére: a döntést kĺjvető 8 napon belül
3. pont esetén a bęszĺĺmolőra: a2012.júniusi első rendes képviselő-testiileti ülés

A Szervezési és Ugyvĺtel Iroda tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület a2012. június
7.ei üIésén megállapította, hogy az ülések kép- és hangfelvétel ktizvetítő rendszeľét
fedezet hiányában nem tudja kiépíteni' ezért a t95l2012. (W. 07.) hatźrozatátban úgy
diintiitt, hogy az iilések nyÍlvánosságáú ajelenlegi MĺkľoVoks ľendszeľ hangfelvételeinek
Honlap on tőrténő megi elentetés ével biztosítj a.
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Tdmogatúsi szerződés megkötése az obudai Egyetemmel

126t2012. (rV.0s.)

A Képviselő-testĹilet úgy dont' hogy

1. az obuđai Egyetem Keleti Karoly Gazđasági Kar (székhely: 1034 Budapest, Bécsí út
96lb) nyilvantafiási száma: AHT 285467) tészére vissza nem térítendő, 100.000,- Ft
<isszegű támogatást nýjt, a Föld Napja alkalmából a VIII. kertileti polgárok és a
nagyköztlnségnek szóló programok támogatására,

2. az onkormányzat mfüödési céltaľtalék 11107-01-es cím, ezen betül az
alpolgármesteri saját keľet előirányzatát 100,0 ezer forinttal csökkenti és a kiadás
1 1 105-ös cím működési célra ź./tadott pénzeszkoz eIoiráĺyzatát ugyaĺ ezen összeggel
megemeli,

3. az I. pont a|apjźn felhata|mazza a po|gármestert az előterjesztés 2. szźlmű mellékletét
képező támogatási szeľzódés a|áírásźra,

4. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet
következő módosításán ti' a hatźltozatbarl' fo glaltakat vegye figyelembe.

5. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tźrgyaltst a, ob,dai Egyetemmel a
,,J ő zseflĺ át os i'' név felvétel ével kap c s o l atb an.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I-2.pont esetében:2012. ápľilis 5.

3. pont esetében: 20|2. április 13.
4. pont esetében: a költségvetés következo módosítása
5. pont esetében: 2012. május 31.

A Pénziievi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 12612012. (Iv.05.)
számú határozatában foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a kiiltségvetésľől
szőlő az29ĺ20I2. (v.09.) számrĺ önkormányzatirendeletben végrebajtásľa keľĺilt.

A tájékoztatása alapján: 5. pont esetén: Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ tárgya|t az i Egyetem rektoľával' tisztségviselőivel a
,,Józsefuáľosi'' név felvételével kapcsolatban. Az Egyetem vezetői a javaslatottámogatva
a felsőoktatási rendszer átalakítását ktivetően kÍvánnak a kérdéssel foglalkozni.

Javaslat keľékbilincselési feladatok elldtdsa érdekében létrejött túrsulĺÍs
megsziintetěsére

14U2012. (rV. 19.)

Budapest Fővaľos VIII. kerületJőzsefváros ÖnkormáĺyzatáĺakKépviselő-testĺilete úgy dönt,
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1. nem fogadja el Budapest Fővaros XI. Keľület Újbuda onkormanyzatának af}|f. januát

01. napjától kerékbilincselési feladatok ellátása érdekében megkötött tarsulási megállapodás
2012. március 3I. ĺapjára szóló felmondását, azonban a Társulási megállapodást 2012. április
20. napjával közös megegyezéssel meg kívanja sziintetni.

2. tudomásul veszi, hogy a Józsefuaľosi Kĺizteriilet-felügyelet ahatźrozat 1. pontja szerinti
Trírsulási Megállapodásban foglalt feladatellátást2012. április 13. napjától felfüggesztette.

3. FelhatalÍnazza a polgármesteľt a taľsulási megállapodás megsziintetésével kapcsolatos
dokumentumok a|áírtsára és a Tríľsulási megállapodás f) pontja szęnnti elszámolásokkal
kapcsolato s feladatok e||átástx a.

4. Felkéri a Jőzsefvźrosi K<jzterület-feliigyelet vezetójét, hogy a Taĺsulási megállapodás
megszüntetésére tekintettel az intézmény költségvetésének módosítását teľjessze be a
képviselő-testület májusi 2. rendes tilésére.

Felelős: 1-3. pont esetében polgármester,
4. pont esetében a J őzsefv źnosi Közteľület-felügyelet vezetőj e

Hataľidő: 1. pont esetén: 2012. április 20.
2.pont esetén: 2012. április 19.

3. pont esetén: 2012. április 20. és 2012. április 30.
4. pont esetében: a képviselő-testület 20t2. májusi 2. rendes ülése.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a táľsulási megállapodás
megszüntetése a Felek kiizłitt a|áírásra került.

A Józsefvárosi Kiĺzterület.felügyelet tájékoztatása alapján: a Budapest Főváľos XI.
l.." észére a 2012. évi elszámolás megtiirtént. Az
elszámolás elfogadására a mai napig váiasz nem éľkezett, igy a ktiltségvetés mĺídosítását
s em kezd em ényezte a J őzsefv átľosi Ktizteľület.felü gyelet.

Javaslatfedezet biztosítlÍsdra az ideiglenes piac konténereihez/Teleki téri piac

1s7t2012. (v.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺĺnt, hogy

1. a Teleki téri ideiglenes piac konténeľeinek 2013. május 3l-ig töľténő béľlésére 11 113

e Ft összegbęn előzetes kötelezettséget vállal.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a20I3. évi költségvetés elfogadása

2. felkéri a polgármestert, hogy af0l3. évi költségvetés teľvezésę során ahatźnozatban
foglaltakat vegye ťrgyelembe.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a2013. évi kĺjltséevetés tervezése
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felkéri a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Teleki téri ideiglenes piac
konténerbérléstárgyźlbanaközbeszetzésieljáráslefolytatásáľa.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: zll2.július 3 1.

2012, július l-jétől a Teleki téri ideiglenes piac tizemeltetőjének a Józsefuĺĺrosi
Városüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki, mely e||túja a piac vezetését és a
múködtetésével kapcsolatos feladatokat és a fenntaľtó nevében eljár.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáńdő: Z}Iz.július 0 1.

a Teleki téri ideiglenes piac tżemeltetéséből származő bevételek, bérleti dijak 2012.
július 1-jétől az onkormtnyzatotilletik meg.
Felelős: polgármester
Hattridő: 20l2.j úlius 1 .

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az onkormányzat és a Józsefuarosi Varosiizemeltetési
Szolgálat - jelen hattlrozatnak megfelelő - költségvetés módosítását terjessze a
Képviselő-testtilet elé.
Felelős: polgármester
Hatariđő: z}IŻ.június havi első Ĺilése

felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 4. pontjĺának megfelelően kezdeményezze a
Teleki téri ideiglenes Piac tizemeltetésre vonatkozőhatőságihatźnozatmódosítását.
Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2012.július l.

az 'Ĺĺjonĺarl megépülő Teleki téri Piac üzemeltetéséből származő bérleti díjak az
onkormanyzatot illetik meg. Az újonnan feléptilő Teleki téľi Piac tizemeltetőjének a
Józsefuáľosi Viĺrosüzemeltetési Szolgálatot j elĺili ki.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. május 31.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Józsefuiíľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat źllta|
megköt<itt, a Teleki téľi ideiglenes piac működésével kapcsolatos szerződéseket az
onkoľmanyzat nevére kĺjsse meg}}I}.július I. ĺapjźtva|.
Felelős: polgármester
Határidő: 2UlŻ.junius 30.

10. felkéľi a Jőzsefvźľosi Várostizemeltetési Szolgálat intézméĺyvezetójét, hogy terjessze
a Képviselő-testiilet elé a Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzathatźrozatnak megfelelő
módosítását.
Felelős: polgármesteľ
Határidő : tjzemeltetésre vonatko ző hatősźąí határozat jogerőre emelkędése

A Stľatéeiai Tanácsadó Iľoda táĘékoztatása alapján: A Stratéeiai Tanácsadó Iroda
tájékoztatása alapján: a konténerek béľlésével kapcsolatos ktizbeszerzés eľedményesen
|ezáru|t, nyeľtese a Mobilbox Konténeľ Kereskedelmi Kft lett, szerződésktités a
kőzbeszerzési moľatóľium miatt még nem ttiľtént meg,}0|z.jűniusában keľü| a|áírásra.

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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A Jĺízsefvárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület a
20|2.július 5-eĺ ülésére készůil az e|őterjesztés.

Javaslat az óvodlÍk alapí.tó okiratdnak módosítlźsdra

1s9t2012. (V.03.)

A Képviselő-testĺilet ťrgy dönt, hogy

1. az źitala fenntartott Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvoda, Kincskereső Napközi
otthonos óvoda, Váľunk Ráđ Napkö";i otthonos ovoda, Napsugaľ Napközi otthonos
óvoda, Koszoru Napközi otthonos ovoda, Hétszínviľág Napközi otthonos óvoda,
Mesepalota Napk<izi otthonos ovoda, TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda' Pitypang
Napközi otthonos ovoda, Szivárvźny Napkozi otthonos ovoda, Százszorszép
Napközi otthonos óvoda, Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda, Katica Btĺlcsőde és

Napközi otthonos ovoda módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes
szeľkezetbe foglalt ,Új alapítő okiratát az előterjesńés I-26. sz. męllékletében foglaltak
szerinti tartalommal, 20 If . j unius 1 -j ei hatállyal módo sítj a.

2. felhata|mazza a po|gźrmestert ahatźnozat 1. pontjában megJlatźtrozott dokumentumok
a|áírásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 201'2. iúnius 1.

tájékoztatása alapján: a
[IumánszolgáItatási Ugyosztály Intézményfelügyeleti Iroda ľészéről il határozat
végrehajtása megttiľtént. Az ĺivodák egységes szerkezetbe foglalt alapító okiľatai és a
módosítĺi okiľatok aláíľásľa kerültek, a Magyaľ Allamkincstáľ felé töľténő ĺntézkedés
cétjábóI a Pénztig5ĺi t)gyosztálynak az a|áírt dokumentumokat és a hiteles határozati
kivonatot megküldtük 2012. 05. 1 7-én.

ravaslat a Budapest Fővdros WII. keľiilet Józsefvdrosi onkormdnyzat
Polgúrmesteri Hivatal alapító okiratdnak, valamint a Képviselő-testiilet és Szervei
Szeľvezeti és Műíködési SzabúIyzatúróI szóló 19/2009. (V06.) önkoľmdnyzati rendelet
módosítlÍsĺÍľa

r63t2012. (V.03.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I.) az áIta|aalapított és fenntartott Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmányzat
Polgármesteri Hivatal alapító okiľatát 2012. május 4-ihatá|lya| ahatźrozat mellékletét képezo
módosító okiratnak megfelelően módosítj a.
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2.) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozat mellékletét képezó módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratot írjaaLá.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2012. máius 1 8.

ľeszeľe
jú|ius

tájékoztatása alapjánz Az alapítő okirat aláírásra és a
megkůildésľe került. A MAK hiánypótlása miatt a
05-ĺ ůiléséľe előterjesztés készül az alapítĺó okiľatképviselő-testület 2012.

m ĺó dosítás a tár gy áb an.

Javaslat fedezet biztosítlÍsdra a rózsefvdros 2011. évérőI szóló ,,Beszúmoló 20I1,
cím íĺ ki a dv dny e I ődI lít lÍs lÍ h o z

1'68ĺ2012. (v. 17.)

A Képviselő testiilet úgy dönt, hogy

1. megrendeli a Pharma Press Nyomdaipari Kft-től (cgi. 13-09-069570, 2094
Nagykovácsi, Templomkert u. 8.) a ,,Beszámoló 2011'' címiĺ kiadvany nyomdai
munkálatait az alábbi feltételek szerint:

o mennYiség: 60.000 példány
o oldalak szźlma:24
o méret: A/5
o papírminőség: 90 grammos műnyomó
o szin:4+4
o Kötészet: irkafüzvą méľetre vágva
o ára: 15.5,- Fídb + áfa (fuvarkciltséget az ár tarta|mazza)

2. megľendeli Szabó Kľisztian egyéni vállalkozótóI (székhely: 1037 Buđapest, Bóbita u.

4. 9lB, egyéry váIlalkozői nyilvántaľtási száma: 2253068I, adőszźnrl:60765I45l4|)
70.000,- Ft +Afa ĺisszegéľt a,,Beszźlmo|ő2011'' című kiađvány tördelési munkálatait.

3. megľenđeli a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft-től (cgi. |9-09-514377, 8200
Veszpľém, Házgyáĺi íIt I?.) 50.000 példanyban a ,,Beszámo|ő 2011'' címrĺ kiadvany
terjesztését 1,95 Ft/db + Afa (tisszesen: I23.825 Ft) összegéľt.

felkéri a polgárme stert az 1-3 . pont szeľinti megrendelé sek a|áírására.

az I-3 pontban foglaItak miatt az onkormányzat kiađás 11107-0l cím múködési
általános és céltartalékon belül a varosmaĺketing műkĺidési céltartalék előiľrányzatát
1.393'8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11103 cím kiadás dologi
e|őir źny zatźi, ugy an e zen ö s sze g gel me geme l i.

felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat aZ önkoľmányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye fi gyelembe

4.

5.

6.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1-5. pont esetén azonna|

6. pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a Beszámolĺí 2011 című kiadvány máľ a
lakosságnál van (ttirdelés, nyomdao terj esztés megtiirtént)

A Pénzůieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet I68l20L2.(v.17.)
számú hatáłrozatálnak S./pontjában foglaltak esetében az e|őirányzzt mődosítása a
kiiltségvetésről szĺóló tinkormányzati rendelet2012.jrĺlius S-ei testĺileti ůilésére készítendő
előteľj esztésben fog szerepelni.

Magdolna Negyed Progľam II. / Túmogatúsi Szeľződés I0. szdmú módosítlźsúnak
aIóírĺÍsa

1.69t2012. (V. 17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadjaa TámogatásiSzerzodés 10. számú módosítását

és felkéri a polgáľmesteľt a Pro Régió á|tal osszeállított đokumentumoka|áítására.

Felelős: polgiírmester
Hatĺáľidő: 20|2. május 17.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatása alapjánz z szerződésmĺódosítás a|áírálsra és

benyújtásľa keľült.

Javaslat a Coľvin Sétúny Pľogľammal kapcsolatos döntések meghozatalóra

17112012. (v. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapesti Rendőr-főkapitanyság Gazdaságvédelmi Főosztály Gazdaságvédelmi osztá|y
II., mint büntető eljáľást lefolýató hatóság eljźrását, a Corvin Sétány Progľam
megvalósításara vonatkozó Kiegészített Keľetszerződés VV3. pontja szerinti ,,Szeruodő
Felek érđekkĺirén kívĹil felmerülő és a szerzőďés teljesítését gźú|ő k<iľülménynek, vis
maior''-nak tekinti és felhatalmazza a polgármesteľt, hogy erre vonatkozőarl folytasson
tĺíľgyalások at a Szerződő Felekkel.

2. fęlhata|mazza a polgármesteľt, hogy szakértőkkel folyamatosan elemeztesse ahe|yzetet a
biintetőeljáľás alakulásának fiiggvényében, és amennyiben a bĹintető eljaľás során a
jogszabá|yi feltételek fennállnak a polgári jogi igény éľvényesítéséľe, tegye meg a
sztikséges intézkedéseket.
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Felelős:
Hataridő:

polgáľmester
1. pont esetén 2012. május I].'2. pont esetén 2012. május |7-tol

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatása alapjánz a határozat szerinti befektetőve| az
egyeztetések folyamatban vannak, továbbá n határozat 2, pontjában szeľeplő
szakéľtőkkel is.

ravaslat Camus mellszobor és ZóľlÍd Eľnő emléktúbla elhelyezésére

Í7212012. (v. 17.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. hozzájáruIZőtáđ Ernő emléktábla elhelyezéséhez a Budapest VIII. József körut 77-79.
számt épĺĺlet utcai homl okzatźn;

2. a Zőrád Ernő emléktáb|a elhelyezéséhez 30 ezer Ft támogatást nyújt a Zőrád Emó
Alapítvany szttmáta;

3. a hatćrozat 2. pontjában foglaltak a|apjtĺn az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím
mfüödési általános és céltaĺalék e|ófuźnyzatan belül az a|polgánrlesteri saját keret
e|óirányzatźLt 30,0 e Ft-tal csökkenti, és ęzzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím
műktjdésre túađott pénzeszkoz źi|amháńartáson kívĹilre e|oirányzatát ugyan ezen
osszeggel megemeli a Zoráđ Ernő Alapítvány tźĺmo gatása címén.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatfuozat 3. pontjában foglaltakat a kĺjltségvetés
következő módosításán áI v egye fi gyelembe.

5. felkéri a polgáľmestert a hattrozat 2. pontja szerinti támogatási szerzoďés
megkötésére.

6. kifejezi azoĺ szźndékát, hogy Budapest VIII. keriilet terĹiletén, Albeľt Camus szoboľ
felállításra keriiljön, amennyiben a szoborállítás teljes költségét akérelmező viseli;

7. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a szobor helyszínére vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testtilet szeptemberi üléséľe terjessze elő.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđo 1' 2. 5.6. pont azonnal,3-4. pont a kĺiltségvetés következő módosítása,

7. potlt a Képviselő-testület szeptembeľi tilése.

A F'őépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a Zőrád Ernő Alapítvány támogatási
szerződése folyamatban van' néhány adat pontosítása még szükséges. Az Albert Camus
szobor helyszínének keľesése folyĺk' két ''ij helyszín meľĺĺlt fel, jelenleg ezekről
egyeztetĺink.

A Pénzĺieyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet t72ĺ2012.N.|7.)
számű határozatának 3./pontjában foglaltak esetében az e|őirányzat mődosítása a
ktiltségvetésľől szólĺó önkormányzati rende|et2012.július 5-ei testületi ülésére készítendő
előteľjesztésben fog szeľepelni.
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Javaslat a Golgota tér rendezési koncepciójóval összefiiggő döntések meghozatalúra

173r20L2. (V. 17.)

A Képviselő-testiilęt úgy dcint, hogy

1. I24l20|2. GV. 05.) sz. határozatában elfogadott a Golgota téren felállítandó Szent
Istvĺín-i kettős kereszt megvalósítására irányuló meghívásos képzőművészeti pá|yazat
elbírálását a Képviselő-testület 2012. októberi első képviselő-testületi üléséig
felfüggeszti.

2. amennyibena20If. május 18-i bęadási hataľidőn beltil érkezik pályamű, apáIyázaton
részt vevő művészek tészére engedé|yezi 100e Ft/mllvész kifizetését.

3. felkéľi a polgármesteľt a Golgota tér rekonstrukciójával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatásáľa.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározat 3. pontjában foglalt tárgyalások eredményéről
a Képviselő-testiilętęt tájékoztassa a2012. októberi első képviselő-testĹileti ülésen.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: l. és 3. pont esetében2}IZ. május 17.

2.pontęsetében 2012. május 31.
4. pont esetében a Képviselő-testület 2012. év októbeľi első ülése.

A Főépítészĺ lľoda tájékoztatása alapján:
1. A képzőművészeti pá.tryázatra két pályamíĺ érkezett, a bírá|atot elhalasztották,
egyeztetve a Budapest Galéľiával.
2. A páiyátzaton ľésztvevő művészek kiiziil Szanyi Péteľ szobľászművész 2012. június 8.
án benyrĺjtotta szám|ájáú, a kifizetés megtiiľtént' Mihály Gáboľ szobrászmllvész 20l.2.
júnĺus 15-én nyújtotta be a szám|áját, a teljesítésigazolás megtiiľtént, utalványozás
folyamatban van.
3. A tárgyalások folynak, tiibb egyeztetés tiĺľtént a testületi ülés óta.

Javaslat a Józsefvdrosi Vltľosiizemeltetési Szolgúlat költségvetésének módosíttÍsdra

174t2012. (V. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a I10l20I2. (III. 22.) szźlmí határozattnak 5. pontjában szereplő, a Józsefuĺírosi
onkormĺĺnyzat és az FKF Zĺt. kozotti, a kerület közterületein illegálisan kihelyezett
kommunális hulladék (vegyes szemét) e|szá|Iításáĺa hatźĺtozatlaĺ ídőtartamra megkötött
szetzőđés kĺjzös megegyezéssel tĺiľténő felmondásanak hatĺíľidejét 2012. május 31-re
módosítja.

Felelős: polgĺĺrmester, JVSZ megbizott igazgatőja
Hataridő: 2012. máius 31.
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2. a.l aKá|vánatér zolđfeltiletének megújítása érdekében cserjék, növények bęszerzésére
a Józsefvźrosi Varosüzemeltetési Szolgálatnak 954,0 e Ft-os támogatást biĺosít.

b.l az onkoľmanyzatl<lađás II402 cím dologi e|őírányzatźLt 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11108-002 cím mfüĺjdésre átadott pénzeszkoz á|Ianháńartźson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi működési tttmogatása
e|őfu źny zatźLt 9 5 4,0 e Ft-tal me gemeli.

c.l a Józsefuarosi Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások sajźĺ
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźlmogattsa e|ofutnyzatát és kiadás
dologi e|őirźnyzatát 954,0 e Ft-tal megemeli az a.l pontban foglaltak címén.

Felelős: polgármester, JVSZ megbízott igazgatőja
Hatáĺidő: 2012. május 17.

3. a.l jőváhagyja' hogy az informatikai gazđtllkodási és ĺigyviteli ľendszer beszeľzése
fe|ha|mozźlsi előirĺínyzata 3 . 5 00,0 e Ft-tal kerĹilj ön kiegészítésre.

b.l aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím bevéte|itámogatźlsok saját
költségvetési szervek felhalmoztlsi, felújítási felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatźi és
a kiadás fe|halmozási informatikai és tigyviteli rendszer beszetzése eIőiráĺyzatát 1.000'0
e Ft-tal csökkenti.

c.l aJőzsefvaľosi Vaĺosuzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevéte|itámogatétsok saját
kĺ}ltségvetési szervek fe|halmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirźnyzatát
4.500,0 e Ft-tal és a kiadás fe|ha|mozási gazdálkodási és iigyviteli rendszeľ beszerzése
e|oirányzatźú.,ugyanezenĺisszeggelmegemeli.

d.l aJőzsefváľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevéte|ittlmogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi támogatás e|oiráĺyzatát és a kiadás
dologi e|óirźnyzatlín belül szakrnai anyagok beszerzése e|őirtnyzatát 3.500,0 e Ft-tal
csökkenti.

e.l az oĺlkotmźnyzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott péĺueszkoz
á|IaÍnháńartáson belülre, ezeÍLbelül a saját kĺiltségvetési szervek működési felügyeleti
szer,li tźtmogatás elofuźnyzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és az egyéb felhalmozási
kiadáson belül a saját koltségvetési szervek felügyeleti szervi ttlmogatása előirźnyzatát,
ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hatariďo: 2012. május 17.

4. a.l a koztisńasági feladatokhoz a kozteľÍiletek ál|agtnak, tisztaságának megóvása
érdekében nagynyomású vízmosó berendezésre és az eŁlhez szfüséges kisteheľautó
szer zésér e a J őzsęfv áĺosi Varo süzemeltetési S zol gálatnak 2. 5 0 0, 0 e Ft-ot biztosít.

b'l az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési általános és céItarta\ék
előirtnyzatan belül az á|talános tartalék e|óirányzatát 2.500,0 e Fttal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 1l108-02 cím egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül saját költségvetési
szervek felügyeleti szervi támogatása elóirányzatátz'5}},O e Ft-tal megemeli.
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c.l a Jőzsefuárosi Városiizemeltetési Szolgá|at 80103 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek fe|halmozási felügyeleti szervi téĺnogatása előfuźnyzatát és kiadás
felhaLmozás e|óírźnyzatát2.500,0 e Ft-tal megemeli aza./ pontban foglaltak címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. május 17.

5. felkéľi a költségvetési szerv megbizott igazgatőját, hogy a Józsefuaľosi
Vaľostizemeltetési Szo|gáIat feladatainak váItozásaí miatt érintó 20|2. évi komplex
költségvetés módosítását a június havi testiileti ülésrę terjessze be.

Felelős: JvsZ megbízott igazgatőja
Hatĺĺridő: a Képviselő-testiilet z}Iz.június havi első tilése

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgĺírmester
Hatáĺiđő: zUI2.június 30.

A Gazdálkodási Ügyosztálv és a Józsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a határozat 5. pontjában foglaltakľa vonatkozóan az űj lgazgató a KépvÍselő.
testiilet 2012. júIius 19-i ülésére készít előteľjesztést.

A JĺózsefuárosÍ Városĺĺzemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása alapjánz a szeÍződésktités
megtiirtén t, 20Í2. máj us 3 l.től életbe lépett.

A Pénzüevi ÜgYosztály tńjékoztztása alapján: a Képviselő.testület |74ĺ20I2.(v.17.)
számű határozatátban foglaltak esetében az e|őirányzat mĺódosítása a kiiltségvetésľől
sző|ő tinkormányzati rendelet 2012. július 5.eĺ testĺileti ĺiléséľe készítendő
előterj esztésben fog szeľepelni.

Mdrkus Emília utca megnyitásdval kapcsolatos tervezłlsi munkdlatokra kiírt
b e s ze r zé s i e lj dr ds p é n z iigy i fe d e zet é n e k m ó do s ít ds a

17st2012. (V. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. módosítja a Képviselő-testÍilet I23l20I2. (IV. 05.) határozatźnak2. pontját az alábbiak
szerint: a Maľkus Emília utca Rfüóczi iltra töľténő megnyitására és a Palotanegyed
forgalomtechnikai tanulmanýęrvében szereplő új útiranyok kialakításĺĺra vonatkozó
tervezési munkálat elkészítésének pénziigyi fedezetéiil a 11107-01 cím mfü<jdési
céltaÍtalékon belül az alpo|gfumesterek saját keretei előiranyzatát 3.048' e Ft-tal
cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a 11601 címen az utak felhalmozási kiadás
e|őirźnyzatźńugyanezen<isszeggelmegemeli.

2. visszavonja a Képviselő-testtilet I23l20l2. (IV. 05.) határozatának 3. pontját.



3. a ,,V[I. kerület Mráľkus Emília utca Rákóczi ilt irányába történő megnyitásához
kapcsolódó forgalomtechnikai, ťltépítés és közvilágítás építés kiviteli teľvek, valamint
a Palotanegyed új foľgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útiranyok kialakításáľa
vonatkozó tervek elkészítése,, tárgyu, kozbeszeruési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljaľást érvényesnek és eredményesnek nyiIvárutja, a beszerzésí eIjźrás során a

legalacsonyabb összegű ellenszolgáitatást tarta|maző éľvényes ajánlatot a Budapest
Fővaros Varosépítési Tervező Kft. (1052 Budapest, Varoshĺĺz u. 9-1|.) ađta, bruttó
3.048.000'- Ft ĺlsszegben.

4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja alapján a tervezési szerzodés aláírásźlra.

5. felkéri a po|gármestert, hogy a hatfuozat 1. pontjában foglaltakat a koltségvetés
következő módosításĺĺnál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľido: 1-3. pont esetén 2012. május 17.

4. pont esetén 2012.májusZ3.
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a Budapesti Váľosépítési Tewező Kft-vel a
szeľződéskłités 2012. május 24-én megtöľtént, a munka elkezdődtitt' a teľvek
elkészítésének határideje a szerződés a|áírásátő| számított 2 hĺí'nap.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiilet Í75t20t2.(v.Í7.)
számú hatáľozatálban foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a kiiltségvetésrő|
sző|ó az29l20t2. (V.09.) számú tinkoľmányzati rendeletben végrehajtásra keľült.

Iavaslat a közoktatdsi intézmények dtszervezésével kapcsolatos dijntések
meghozataldra

I78l20Í2. (v. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. aPrátet Általanos Iskolát (l083 Budapest, Práter utca 15.) jogutóddal megsziinteti
2012. július 3I., napjź.val. 2012. augusztus 1. napjától a jogutód intézmény a
Németh Lźsz|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Németh utcaI4.),

2. fęlkéri a polgármesteľt, hogy aPráter Áttalrános Iskola (1083 Budapest, Práter utca
1 5 . ) épületének j övőbeni haszno sít ásfu a tegy en j avaslatot,

3. felkéri aPráter Altalanos Iskola vezetojét, hogy a szervezeti áta|akításből adódó
intézményi ingó és vagyontargyak selejtezési, |e|télrozási felađataít végezze e|, és

intézkedjen az ingyenes átadástő1' a jogutód intézmény részére, amelyek a
vagyonźlba kerülnek.

4. aPráter ÁltaIanos Iskola ingatlan épiilete az onkoľmźnyzattészérę źúadźsakenil,
melynek kezelőjeként az onkormźnyzata Kisfalu Kft-ét jelclli ki,



6.

5. felkéri a Práter Áltuláoos Iskola igazgatőját, hogy a mfüödtetéssel, fenntaľtással
kap c s o l ato s an me gkö tott szer zó đé s eit mondj a fel,

felkéri aPráter Altalános Iskola igazgatőját' valamint a jogutód szervezet gazdasági
vezetőjét,hogy az ĺlnállóan műk<jdő Práter Altalános Iskola 2012. évi költségvetési
mérlegbeszámolóját a jogszabályban meghatározott hatźnidőig készítse el, és

nyújtsa be a fenntartónak,

felkéri a polgármesteľt, hogy az éńszervezéssel kapcsolatos intézményi költségvetés
módosítását a 6. pontban foglaltak teljesítését kĺivetően készítse elő,

2OI2. július 31. napjával visszavonja Sinapis-Vermes Kláľa, a Prátet Általanos
Iskola ( 1 0 8 3 Buđapest, P r átet utca 1 5. ) igazgatőj ának v ezetői megbízáséú,

felkéri p Polgáľmesteľt, hogy tegye meg a sztikséges munkáltatói intézkedéseket a
Práter Altalános Iskola igazgatőjatekintetében,

l0. eloírja a megsziintetésre kerĺilő intézmény vezetőjének, hogy munkáltatói
j o gköľéb en e|j árv a te gye me g a j o gs zab tiy okb arl e l őírt munk á|tatői intézkedéseket,

1 1. felkéri a polgáľmestert, hogy a f0I2. évi július havi tilésére tegyen javaslatot a

Németh LászIő Altaláno s Isko la en gedélyezett létszám tnak v á|tozását a,

|2. esetleges felmentések, végkielégítések fedezete a Prátet Általa''os Iskola
költségvetésének rendszeres személyi j uttatás előirányzata,

13. felkéľi a polgármestert, hogy a megsztintetésre keľĹilő intézméĺy megszüntető
okiratát a Képviselő-testtilet 2012.júniusi ülésére készítse elő,

14. a.l a Práter Általános Iskolából jogutód iĺtézményi épĹiletbe történő átköltözésľe
6.000,0 e Ft-ot bizľrosít, melynek fedezetéül 3.000,0 e Ft összegben a Práter
Altalanos Iskola dologi e|őirźnyzatát - kozizęmi díjak, beszerzések, telefon költség
maľadvĺínyát -, va|amint 3.000,0 e Ft összegben a mfüodési általanos taľtalékot
jekili meg,

b.l ezért az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési általanos taľtalék
e|őirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11108-02 cím
műkcjdésre źńađoÍt pénzeszkoz á||amhánartćson bęlülre, ezeÍL bęlül a saját
ktiltségvetési szervęk felügyeleti műkĺjdési tźtnogatása e|őírányzatát ugyan ezen
összeggel megemeli.

c.l aPrátet Altalános Iskola 7l500-O4 cím bevéte|i tarnogatźtsok saját költségvetési
szervek műkcjdési feltigyeleti támogatása e|őírźnyzatát és kiadás dologi
e|óirźnyzatát 3.000'0 e Ft-talmegemeli költöztetési költségek támogatása címén.

d,l aPŔúer Általa''os Iskola 7|5O0-O4 cím dologi e|őirányzatán beliil akonjzemi
díjak bruttó e|oirányzatát 2.800,0 e Ft-tal, telefonköltség bruttó előirźnyzatát 200,0

e Ft-tal csökkenti és a szá||ítéls e|oírányzatát bruttó 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

15. visszavonja a 85/2008. (|I.27) sz. hatttrozat |3. és 31. pontját, a 46L/2009. (XI.25')
szám,ű hatźtr ozatának 1 6. pontj át, tov ź.ŕ.bá a 3 I 4 l 20 I 1 . (VII. 2 1') szźlmű határ ozat 2.
3. pontját.

16. megerősítí azon szánđékát, hogy a Pľáter Altalános Iskola épületében továbbra is
oktatási feladatot kíván ellátni.

7.

8.

9.

Felelős:

Határidő.'

polgármester

1. pont esetén: 20l2.jú1ius 31.

2.pont esetén: 2012. szeptember 1.
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3. pont esetén: zllz.július 15.

4. pont esetén: 20|2. augusztus 1.

5. pont esetén: 2012. május 17.

6. pont esetén: 20I2.jú1ius 3l-től60 nap

7. pont esetén: 2012. szeptember 30-ig

8-9. pont esetén: ZUlz.július 31.

10. pont esetén: 2012.június 20.

1|-I2. pont esetén zUIZ.július 31.

13. pont esetén: z}Iz.június 30.

14. pont esetén: zllz.július 31-ig.

15. pont esetén 2012. május 17.

16. pont esetén: 2012. decembeľ 3 1 .

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: 5. pont: A Pľáter Általános
Iskola igazgatőja a képviselő-testületi határozat értelmében felmondta a műkiidtetéssel,
fenntartással kapcsolatos szerződés eit.

l0. pont: A munkáltatői intézkedés megtételéhez szükséges előteľjesztést a Képviselő-
testület 2012. jlĺnius 21-i üléséľe elkészítettük.

ĺ.3. pont: A Práteľ Általános Iskola megszüntető okirztált a Képviselő.testület 2012.
jtĺIius 5.i ůiléséľe készítettük elő.

15. pont: A Képviselő-testiileti határozatrő| 2012. május 22-én tájékoztattuk az éľintett
kłizoktatási intézménvek vezetőit.

AtÍos,i értěkelés Budapest Józsefvdros onkormdnyzat 2011. évi gyeľmekjóléti és
gy erme kvédelmi feladatainak elldtlts dróI

17912012. (v. 17.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező átfogő éľtékelést Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat}}Il. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásaról.

2. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az átfogő értékelést kiildje meg a Budapest Fővaros
Kormanyhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős: polgáľmester
Határidő:1. pont esetében 2012. május 17.

2. pont esetében 201'2. május 31.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a határozat végrehajtása
megttiľtént, 20I2.06.04.én az átfogő értékelés postázásra keľĺilt Budapest Főváros
Ko ľmányhivatal Szociális és Gyámhiv ata|a részére.



Javaslat a ľÁľvĺop-5.6.1.B.Í2ll. kódszámú bíĺnmegelőzési pá|yázatonvaló részvételľe

180t2012. (V. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség t/rta- kozzétett TÁMoP-5.6.I.B-|2|I
kó d s zámú, biĺnme ge l ő zési céIű proj ektek me gvaló sít ását céLző p á|y źzaton.

2. apáLyázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekébęn ahatátozat mellékletét
képező együttmiĺködési megállapodást köti a Budapesti Renđőr-főkapitánysággal és

felkéri a polgáľmestert az egyĹittműködési megállapodás a|áírásfua.

3. felkéri a polgármestert a pá|yźnati dokumentáciő alźtitźlsaľa és a ptiyázat ESZA
Tarsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.' mint Közremfü<idő Szęrvezethez 1ortéĺő
benffitásara.

4. váIIaIja a projekt keretében kialakított egyĹittmfüodés fenntaľtását és múkĺ}dtetését a
támogatási időszakot követő legalább egy éven keresztĹil. Biztosítja a fenntaľtáshoz
sztikséges bruttó 3 000 000 Ft-ot, azazhárommillió forintot" a2014. évi költségvetés
saj át bevételeinek terhére előzetes kcjtelezettségvállalással.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbarĺ foglaltakat a f0|4. évi kdltségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 1. pont: azoĺlna|

2-4. pont: 2012. május 1 8.

5. pont: az önkormányzat}}74. évi költségvetésének tervezése

A Stratégiai Tanácsadó Iroda táiékoztatása alapján: a pályázat benyújtásra keľült'
jelenleg hĺánypótlást íľt ki az ESZA Táľsadalmĺ SzolgáItatĺí NonproÍit Kft' melynek
elkészítése zajlik jelenleg.

Iavaslat a Baptista Szeľetetszolgólat tdmogatúsđľa a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 szúmú
b íínmegelőzési p lźly ltzaton való részvételh ez

t81l20Í2. (v. 17.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. Íźlmogatja a laptista SzeretetszolgáLatEgyhazí Jogi Szemé|y résmételét a Nemzeti
Fejlesztési Ügyn<ikség áIta| kozzétett TAMOP-5.6.1. B-|2ll kóđszrĺmú,
bűnmegelőzési célú projektek megvalósításźú céIző pá|yázaton, meLyhez pérube|i
támo gatással nem j iĺru| hozzá.

2. a páIytnatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében ahatfuozat mellékletét
képező együttmfüöđési megállapodást köt a Baptista SzeľetetszolgáIat Egyhazi Jogi



Személy szervezettel és felkéri a polgármestert az egyĺittmfüdđési megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2012. május 1 7.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Gveľmekvédelmi Iľoda tájékoztatása alapján: a
határozat végľehajtása mcgttiľtőnt, az cgyüttmíĺkiidósi mcgĺíllĺpodĺís 2012.05.29-én
aláíľásľa keľiilt. 20l2.06.01.én Szép Brigitta személyesen átvette ^z a|áírt
megállapodásokat.

A Losonci Téľi Ákaldnos Iskola rÁMoP-3.4.1.B-II/I. pdlydzaton való részvételének
jlivóhagyósa

r82tf0t2. (v. 17.)

A Képviselő-testiilet úgy dclnt, hogy

1. jóváhagyja, hogy a Losonci Téri Általanos Iskola (1083 Budapest, Losonci tér 1.)

Kaleidoszkóp _ Inteľku1turális program iskolfüban _ című pá|yźnatával konzorciumi
tagként vegyen résń. a TAMOP-3.4,|B-|I|I. szźtmű pá|yázaton a konzorciumi
egyĺittmfütldési megállapodásban foglaltak szerint,

2. a páIyázat utófinanszíroztĺsil, de az előleg leutalása miatt a pénzngyi megelőlegezés
fedezetétil a Losonci Téri Altalanos Iskola kĺiltségvetését jelöli meg,

3. amennyiben apá|ytzat sikeres lesz, de apáIytuat valamilyen oknál fogva nem valósul
meg' vagy az elszámolást nem fogadjak el, akkor a tźtmogatási összeg kamataival
növelt összegét a költségvetési szervnek a saját szabad' rendelkezésrĺ bevétęleiből kell
visszafizetnie.

4. felhata|mazza a po|gźtrmestęrt az előterjesztés 2. szźmí melléklete szerinti fenntaľtói
nyĹ|atkozatoka|áírására,

5. fę|hatalmazza a Losonci Téri Altal,ĺnos Iskola vezetőjét a konzoľciumi
együttmfüĺiđési megállapodás aláírásźra,

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a Losonci ľeri Általanos Iskola részére az intézmény 30.
jubileumi tanéve alkalmából tartott rcndezvénysoľozat záĺőnapjźn, az iskoIában folyó
eredményes pedagógiai tevékenység elismeréseként Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefu ĺĺľo si onkormany zat nev éb en elismerő oklevelet adj on át.

Felelős: 1-2.,4.,6. pont: polgármester
3-5. pont: intézmény vezetője

Hataľidő: 1-2. pont:2012. mź1us I7.



3. pont:2013július 31.
4. pont: 2012. május 17.

5-6. pont: 2012. május 23.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézmónvfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján:

l.-2. pontra: A döntés végľehajtása nem igényelt intézkedést a Humánszolgáltatási
Ügyosztáty Intézm ényfelü gyeleti lro da r észér ő|.

4-5. pontra: Az z|áírt fenntaľtóĺ nyilatkozatokat, valamint a, képviselő-testületi
határozat hiteles jegyzőktinyvÍ kivonatát átađtuk a Losonci Téri Altalános Iskolának.
2012. május 23-án azintézmény vezetője a|ńírta a konzoľciumĺ megállapodást.

7. pontra: Budapest Főváros YIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat nevében a
polgármester átadta az oklevelet a Losonci Téri Altalános Iskola részére az
iskolában folyó eľedményes pedagógiai tevékenység elismeľéseként, az intézmény
3 0. j ub ileumi tan éve alkalm áb ól tartott ren dezvénysoľozat zár őnapján.

J av as I at fe l l e b b e zé s e k és mé ltlÍny o s s ttg i k é r e l m e k e I b íľ lźl lź s dľ a

|85ĺ2012. (vI.07.)

1. A Képviselő-testiĺlet másodfokú jogkĺirében e|jtrva ugy dönt, hogy az első fokú
hatźrozatokat az a|ábbi ügyszámokon helyben hagyja:

04-422t3/2012.
04-17471612012.
04-52181312012.
04-3131612012.
04-28981412012.
04-1251512012.
04-tr512/2012.
04-t6s13l20t2.
04-39t51312012.

2. A Képviselő-testĹilet másodfokú jogkörében eljárva úgy đönt, hogy az e|ső fokú
hatáĺozatokat az a|ábbi ügyszámokon megváltoztatja oly módon, hogy

04-9I0l4l20I2. ugyszámon az adósságcscĺkkentési tźĺrlogatás megtérítését
elengedi.

04-t723l3l20l2. igyszámon az adósságcsökkentési támogatás megtérítését
elengedi.

04-t42ol4l20l2.tigyszámon aZ adósságcstlkkentési támogatás megtérítését
elengedi.
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04-147 5 /3 /2012. ügyszámon az adósságcsökkentési támogatás megtéľítését
elengedi.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zlI2.június 07.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámoeatásĺ lroda tájékoztatása alapján: a
másodfokú jogktirében eljáró Képviselő.testület által meghozott diintés alapján a
fellebbezések és méltányossági kérelmek tekintetében hozott határozatok a Polgármester
|Jr á|ta|aláÍrásra és az ügyfelek ľészére kiizlésre kerĺiltek.

Javaslat az Európa Belvdrosa Program / Túmogatdsi szerződés módosíttÍsa míĺszaki
tartalom vdltoztÍs miatt _ Horúnszky 13. szdm alatti Dilźkcentľum iľodabĺitor
beszerzése

|87120Í2. (vI.07.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az Eurőpa Belvarosa Progľam orökségvédelem és Belső-Józsefuárosi szolgáItatási

kĺĺmyezet kialakítása projektelemek miĺszaki tartalmat módosítani kívźnja, miszeľint a
páIyazatban elfogadott' a Horĺínszky u. 13. sz. a|atti kozösségi hźn bttor beszeľzési

Iistáját az aIábbiak szerint módosítja.

Helvisések Bútoľok
Eredeti
vállalás Módosítás

Előadó

os szecsukh atő asztal í8 0x 1 60) 10 20

Szekrénv (elektronikai cikkek) 0

''Előadói pult,' I f
Szęmétkosár 2

Galéria álló hírdetőtábla 10 2

Pinceklub

puff. babzsák 6 10

Szemétkosaľ a
J 2

Infobox

mobil tablótáľoló 8 2

kaľfás forsószék 2 6

vendésfote1 4 2

Ruhafosas 2 I

prosoektus taĺoló 2 8

Fedett udvar

kĺjrasztal90 cm 6 0

kocka asńal 0 10

szék 36 40

napernyo a
J f

pult 0 1

beépített kulcsszekrénv 0 I
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Nvitott udvar kerti bútorszett 0 a
J

Inkttbatorhaz

társvalő asńaL 1 0

kaľfas forsószék 2 nJ

Ruhafogas 2 I

Térelválsztő paravtn 0 4

Meeting room

szekľény polcos zárt a|acsoĺy 10 6

konferenci a tár sy a|ő asztal 0 I

ĺl s szecsukh atő aszta| ( 1 40x 8 0) 6 0

ítőasztal (80x140) 0 4

konténęr (fix 3 fiókos) 0 4

Workshop

Ruhafosas 6 4

vendésszék 10 28

Információs tábla I
a
J

Térelválsztő paraván 0 4

Műhelv

szekľény polcos zĺíľt (60x80) t4 10

szekľény alulaitós, felül polcos (60x80) t4 10

írőasńal (80x160) 10 8

írőasztal (80x140) 4 6

vendésszék 10 L4

Információs tábla 1 f
Térelválsztő paravtn 0 4

Diákcentrum
vendésszék 10 T4

Térelválsztő paruvtn 0 4

Miĺhely

szekľénv polcos záľt (60x80) I4 2

szekĺénv alulaitós" felül polcos (60x80) I4 f
irőasńa| (80x160) 10 0

szék t4 4

aszta|i|źtmpa 14 4

szemetes kosĺĺr t4 4

Ruhafogas 6 2

vendésszék 10 8

Térelválsztő paruván 0 2

Konvhák fa|ra szerc|hető konvhai szekrénv 0 a
J

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđő : 2012. június 7.

2. felkéri a Rév8 Zrt-t a hatáĺozat 1. pontja szeľinti miĺszaki taľtalom módosításához
szfüséges Támogatási Szerződésmódosítás iranti kérelem összeá|Iitásáĺa és a Pro
Régió Kft. felé történő benyújtásĺĺľa.

Felelős: R:év& Zrt. mb cégvezetoje
Hataľidő: z)Iz.június 1 5.
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3. felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti támogatási szeruođésmódosítás iránti kérelem
és mellékleteinek a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatríridő : Z}IŻ.június 20.

4. amennyiben a Pro Régió Kft. elfogadja a 2. pont szerinti támogatási
szerzőđésmódosítás iránti kérelmet, felkéri a polgármestert a Pro Régió Kft. által
elfogadott Tĺámo gatási Szerződésmódosítás és mellékleteinek aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźĺndő: a Tárnogatási Szerzódésmódosítás Pľo Régió Kft. által történő elfogadását
kĺjvetően.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Támogatási szerződés módosítására vonatkozó
kérelem 2012. jrĺnius 20-án átadásra keľiilt a Gazdáůkodási ÜgyosztáIynak, továbbĺ
ĺigyintézés cétj ábó,l.

Javaslat a JóueÍvdľosi Közösségi Hdzak Nonprojit ffi. plźlylÍzati részvételének
tĺÍmogatdsóra

188t20r2. (Vr.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.1 támogatj a a Jőzsefvaľosi Közĺjsségi Hĺízak Nonprofit Kft. ľészvéte|ét az Inteľnational
B usines s D ev el opment Kanadai al apb ó l ťlnanszir o zott p áIy źzato n való ko nzorciumban
megvalósuló programban) a pályazati ĺjnrészként, 6.840.000,- Ft tisszegben a Kft.
tar gy év í H 1 3 pro gram önkormány zati tźlmo gatás át j elö li me g.

1.2.felkéri a Jőzsęfvźrosi Köz<jsségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét ahatátozat 1.I.
pontja szerinti pá|yźnat részvételéhez szfüséges szandéknyi|atkozat aláirásźna.

1.3. felkéri alőzsefvźlrosi KözösségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetőjétapá|yázatpozitív
elbírálása esetén a pá|ytzathoz taftoző költségvetés elkészítésére és annak
előteľjesaésére a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: 1.1. pont esetén polgármester,
| .2. - | .3 . pont esetén Józsefu áro si Közössé g i Hźnak Nonprofi t Kft ' ügyvezetőj e,

Hataridii: |.I.-I.2. pont esetén z}Iz.június 07.,
1.3. pont esetén apźllyázat e|bírźiását kĺjvető Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság ülése

A Józsefváľosi Ktiziisségi Házak NonproÍit Kft. tájékoztatása alapján: A 1.3 pont
alapján a szándéknyilatkozat aláíľásľa kerĺĺlt, az e|őzetes vizsgáIiat során a cég alkalmas
a p á|y ázati részvételľe.

JŻ



1.3. a páiyázat elbíľálása várhatóan augusztus utolsó hete, melyľől írásban kapunk
tájékoztatást, ezt kiivetően szĺikséges a kiiltségvetés benyújtása, majd a VPB elé
teľjesztjük.

Jóaefvúrosi Közösségi Hdzak NonproJit Kft. beszerzése és a túrsasdgot ěrintő
t ulaj dono s i döntés e k megh ozatala

ĺ89ĺ20|2. CvI.07.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.1 a Budapest, VIII. keriilet Horánszky u. 13. szźĺn a|attĹ helyi vá||a|kozásfej1esztési-, diák-
és közösségi központ múködtetéséhez szikséges informatikai eszközcjk beszerzésére
13.399,8 e Ft összegben fedezetet biztosít, oly módon, hogy ezen összeggel a Kft.
önkorm ányz ati támo gatás át me gemel i.

I.f.az 1.1. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím múködési
általános és céltartalékon belül az á|ta|źnos tartalék e|őírźnyzatźLt 13.399,8 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11805 cím egyéb fe|halmozási kiadások
előirźnyzatát,ugyanezen <isszeggel megemeli a Kft. fe|halmozási célú tánogatása címén.

|.3. az 1.1. pont szerinti beszerzési etjĺírás lefolytatására felkéri a Jőzsefvárosi Közösségi
Hźnak Nonprofit Kft . tigyve zetójét.

I.4. aZász|ógyujtemény 2012. évi fenntaľtásához2.092,4 e Ft összegben fedezetet biztosít a
Józsefuaľosi KözösségiHazakNonprofit Kft. részére, oly módon, hogy ezen összeggel a
Kft ĺinkorm źny zati tźmlo gatását me gemel i.

|.5.az 1.4. pontban foglaltak míatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési
általĺános és céltartalékon belüI az áLtalános taľtalék előfuźnyzatźLt 2.092,4 e Ft-tal
csokkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11805 cím mfüĺidésre célťr átadottpénzeszkoz
e|oírányzatát,ugyanezen összeggel megemeli a Kft. műkodési célú támogatásacimén

1.6. felkéri a Jőzsefvárosi Közösségi Hazak Nonprofit K-ft. Ĺigyvezetójét, hogy a 1.1. pont
szerinti beszerzési eljaľás eredményéről készítsen beszĺímolót a Váľosgazdálkodási és

PénzĹigyi Bizottság iilésére'

I.7.az 1.1. és az 1.4. pont a|apján felkéri a polgáľmesteľt a tźĺnogatási szerzódés
mó do sításĺín ak a|tńr ásźr a.

felkéri a Józsefuarosi Közosségi Hazak Nonprofit Kft. ugyvezetojét, hogy a

Zász|őgyujtemény 2013. évi mfü<jdésére vonatkozőan készítsen javaslatot és terjessze
elő a Képviselő-testĹil et.2012. szeptember havi második tilésére.

a JKH Nonprofit Kft2012. évi fenntaľtásához2.100,0 e Ft összegben fedezetet biztosít a
Józsefuaľosi Közĺjsségi Házak Nonprofit Kft. ľészére méđia, PR tevékenységekľe, oly
módon, hogy ezen összeggel a Kft önkormźnyzatitárnogatását megemeli

1.8.

1.9.



1.10. az I.9. pontban foglaltak míatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím Mfüĺjdési
általános és céltartalékon belül a városmarketing tartalék előirányzatźi 2100,0 e Ft-tal
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím műkodésre célú átađotÍ. pénzeszkoz
kiadások e|őirźnyzatát,lgyaĺezen ĺisszeggel megemeli a Kft. működési célú támogatása
címén.

1.1 1 . felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításanál
a hatźn ozatban fo glaltakat ve gye f,r gyelembe.

Felelős: I.I-I.2.,I.4.-I.5.,I.7.,I.9.1.10. 1.11. pont esetébenpolgármester;
1.3., 1.6.. 1.8. pont esetében a Józsefuarosi Kozcisségi Házak Nonprofit Kft.

ugyvezetóje

Hataľidő: 1.1.-1.5. pontesetébeĺZ}LZ.június 7.

1.6. pont esetében a beszerzési eljarás lefolytatását kĺjvető soľon ktjvetkező
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése

1.7. pont esetében Zllz.június 15.

1.8. pont esetén a Képviselő-testület 20|2. szeptembeľ havi második ülése
1.9. és 1.10. pont esetén 2012.június 07.
1.1 l. pont ęsetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Jĺízsefuáľosi Kiiztisségĺ Házak NonproÍit Kft. tájékoztatása alapján: 1.3. pont alapján
az informatikai beszeľzés lefolytatására kérték fel a JKH N Kft-t' melynek páůyá,zati
felhívása elkésziilto a támogatási szerződés aláíľása után indíthatĺó el a pályáztatási
folyamat.
1.ó. értelmében az eredményről a VPB.I tájékoztatni kell' ezt a páilyázat |ezáru|tat
kiivetően lesz alkalmunk.
1.8. pont éľtelmében a 2013. évi mĺĺkłidéséľe vonatkozóan kell javaslatot
előterjesztenůink a Képviselő-testület 20|f. szeptember havi második üléséľe.

A Pénzůieyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůi|et 189I2012.(vI.07.)
számú határozatában foglaltak esetében az e|őirányzat mĺídosítása a ktiltségvetésről
szĺólĺó iinkormányzati ľendelet 20Í2. jtĺlius S-ei testületi ůilésére készítendő
előteľj esztésben fo g szerepelnĺ.

BesuÍmoló a Jóaefvúros Ktizbiztonsdgóért és KtiztisztasĺÍgdért Szolg. NonproJit KfĹ
,,va,, peFes iigyeirőI

190t2012. (Vr.07.)

A Képviselő-testület tulajdonosi jogktirében eljáľva úgy dönt' hogy

1. elfogadj a a lőzsefvaľos Kĺjzbiztonságáért és Konisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznu Kft v.a. végelszámolójának, a Tarsaság peres ügyeiről szóló
beszámolóját.



2. hozzájárul, hogy a Józsefuáros Közbiztonságáért és Końísztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. V.ä., a vele szemben indított perekbe - a
Törvényszék jóvahagyásával - a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatot perbe hívja, majd
amennyiben a Felperes is hozzájźrul a Kozhasznt Kft. va-t a Törvényszék a perekből
elbocsássa.

3. a2. pont alapjan felkéľi a polgáľmestert az onkormányzat jogi képvisetőjénekmegbizására
vonatkozó intézkedések megtételére. A megbízási díj összege 600.000,- Ft kerettisszeg,
melynek feđezete a 11706-02 címen rendelkezésre áll.

Felelős: 1-3. pontok esetén polgáľmesteľ
1-2. pontok esetén végelszámoló

Hataĺidő: 1-3. pontok esetén Z)Iz.június 7.

Kiizhasznr'i Kft. ,,va'' végelszámolója, Gazdálkodási Ugyosztály tájékoztztása alapján:
A megbízásÍ szerződést, illefve a meghata|mazást a|áírták a felek.

Javaslat a JózseÍvúrosi Vúrosiizemeltetési SzolgúIat intézményvezetői pĺÍIyózatokat
é rté ke I ő b izotts ĺÍg dn a k t ag c s eľ éj é ľ e

r91t2012. (Vr.07.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a |58l20l2. (V.03.) sztmu hatáĺozattnak 2. pontja
szerinti 5 tagtĺ értékelő bizottságKomássy Akos tag helyébe

Dr. Révész ľĺ4ártát

jelöli ki.

Felelős: polgáľmester
Hattnidő: z}Iz.június 7.

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatása alapján: a kijeliilt képviselő értesítése
megttirtént.

Javaslat támogatdsi szerződés megkötésére a Megdlló Csoport Alapítvdnnyal

l93l20Í2. (vI.07.)

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
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1. tźtmogatja a Megálló Csoport Alapítváný 160.000,- Ft-tal, azaz egyszázhatvanezer
forinttal a dé|-o|aszországi Leccében sorra kerĹi|ő, ,,La Testa nel pallone'' elnevezésű
nemzetkozi futballterápiás sporteseményen valő részvétel érdekében.

2. felkéľi a polgármestert az 1. pont szerinti taľtalommal a tźmogatási szeľződés
aláírására.

3. az onkoľmtnyzat 11107-01 cím mfüĺjdési céltaľtalékon beInl az alpolgármesteri saját
keret előirányzatát 160'0 e Ft-tal, azaz egyszźzhatvarĺezer forinttal csökkerrti és a 11105 cím
múködési célú átadoÍÍ. pénzeszkijz á||anńáŻartáson kívülre e|oirźnyzatát ugyanezzel az
tĺsszeggel megemeli'

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 3. pontjában foglaltakat a 20|2. évi
költségvetés szabá|yairól szóló önkormányzatí rendelet kĺjvetkező módosításáná| vegye
Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 1., 3. pontok esetében: azonnal

2.pont esetében: z)Iz.junius 15.

4. pont esetében: a kĺiltségvetésről szóló önkormtnyzati rendelet Soron ktjvetkező
módosítása

A Kulturális Iľoda tájékoztatása alapján: a támogatási szerződés 2012. jr'ĺnius 22-én
a|áírásra keriilt.

A Pénzůieyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 193t2012.(VI.07.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a ktiltségvetésľől
sző|ő önkormányzati ľendelet 2012. július S-ei testiileti iilésére készÍtendő
előterj esztésben fog szeľepelni.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mííködési SzabdlyzatdróI szlillj
I 9/2 0 0 9. (V. 0 6.) ö n ko r móny zat i r e n del et mó do s ítlźs ór a

19412012. (Vr.07.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I.2012.június 8. napjától a Humánszolgáltatási Bizottság tagává Szegedi Péter (JoBBIK)
helyére Facsar Máľiát (JOBBIK) vźiasztjameg.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi vá|tozások átvęzętéséről a szükséges
nyilvantaľtásokon.

Felelős: l. pont esetén polgáľmesteľ
2. pont. esetén jegyző

Határidő : f012. június 08.



A Szervezési és tjgwiteli Iľoda tájékoztatása alapján: a Szeľvezési és Ügyviteli lľoda a
Humánszolgáltatási Bizottságban tiirtént tagcseréľő| tájékoztatta a Pénziigyi
Ügyosztályt, továbbá a Szewezési Iroda avźiltozást saját nyilvźntartásain átvezette.

Javaslat a képviselő-testiileti ĺjlések nyilvónosstÍgdnak kiszélesítésére

195ĺ2012. (vI.07.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a képviselőtestiilęti ülések kép- és hangfelvétel kĺizvetítő rendszerét feďezet
hiĺĺnyában nem kívanja kiépíteni,

2. a képviselő-testületi tilések széles k<ĺnĺ nyilvanosságát a jelenlegi MilaoVoks ľendszer
hangfelvételeinek a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő megjelentetésével
biztosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó 20|2. iúnius 7.

A Szeľvezési és Üeyviteli Iľoda tájékoztatása alapjánz ahatározatvégrehajtása további
ĺntézkedést nem igényel. A képviselő-testiiletĺ ülésekľől készített hangfelvételek
Honlapon történő megielentetéséľől a továbbiakban is folyamatosan gondoskodunk.

A beszámo|ő Iezarasźnak időpontj a:2012.június 26.

JI





Beszámoló a két ülés kozotti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

A két ĺilés ktizötti fontosabb iinkoľmányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

2012. ápľilis 19.
R. Törley Márĺa kiállítás megnyitója a Semmelweis
Szalonban, az onkormányzatot Sántha Péterné

- . 
ulľ9!gĺ':Ľ:.t* u:.:"o-"ľ k:ľ-y-ľ:]Ę 

- - l

20Í2. ápľilĺs 20-22. i II. Tudományfesztivál a Magyar Nemzeti Múzeumban
i'i

i2012. ápri|is22. iA Föld napja alkalmából ľendezett kerĺĺlettakarítás i

ii j

i Lakosságĺ fórum a Palotanegyed forga|márő|, az 
iii

i i ň.r.^-*ĺ.-,-^+ -^^-I'.í{t E'^^' A++i|o o|^^|ł.íĺnosŕor Ás il iOnkormányzatrészéről Egry Attĺla alpolgármesteľ és 
i

i20Í2. április 23. i Szilágyi Demeter képviselő volt jelen 
i

i

i

i iBánki Lego Nap az óbudaÍ Egyetemen, ktisziintőbeszédet 
iI g4uru

i zotz.ápľilis 26. 
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i20Í2. április 23.

i

i2012. ápľilis 25.

,,Három nemzedék'' c. gyermekrajzpá|yázat és családi
20Í2. április 28. Jézus Szíve Lelkészség szervezésébeno a rendezvényen

Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony képvise|te az
Józs efvárosi Onko rm ánvzatot

12. május 5. IX. Vexilloló giai Konferenc ia a Zász|őm úzeumban,
kiisziintőt mondott Zentai Oszkár bizqtl5ági ę|ptl't

A Győzelem napja alkalmábĺól a BelaľuszKiiztársaság

20|2. május 9.
Magyaroľszági Nagykłivetsége megemlékezését taľtott a
Keľep esi temetőb en, a Józs efu áľosi onko rmány zat
koszorrĺj át Sántha Péteľné alpolgármester asszony helyezte

i_

iA Madaľak és fák napja alkalmábĺól rendezett parkosítás a 
i

!!qus-p4p_té"ľg-n-

rKosl[as a 
i

i

i A Nagycsaládosok oľszágos Egyesiilete által megľendezett
i Családi nap az orczy paľkban, kösziintőt mondott dr.

20

j2012. május 18-20. III. Ludovika Fesztivá| az orczy paľkban



i2012. május 19.
Budapesti Keľĺiletek IV. Foci Toľnája, egyidejĺĺleg
megrendezve a Polgármesterek és alpolgáľmesteľek
ta|áikozőjźlva|, a találkozón résztvett Sántha Péterné

20ĺ2. május 19. Múzeumok Majálisa a Magyaľ Nemzeti Mrĺzeumban,
kiisztintőt mondott Sántha Péterné al rmester

f012. május 23. Budapesti onkormányzatok Sziivetségének ülése

A Káptalanfüredi Gyeľmektáboľ évadnyitó ůinnepsége

A Fiumei sírkeľtben, a Hősök napja alkalmából ľendezett
megemlékezésen beszédet mondott Sántha Péterné

Łlpgleĺł-nles-tęłąl-pzĺ-n-.y_

20|2. május 29.
A Lakatos Menyhért Jrizsefvárosi Áttalános Művelődési
Kiizp ont Vándoľkiállítás megnyitój án Zentai O szkáľ
bizottsági elniik úr képviselte a Józsefuárosi
Onkoľmán

2012. május 30. A Losonci téri Altalános Iskola 30. szůiletésnapi ünnepsége

20Í2. május 31.
Robert Mildeľs holland nagykövet úľ látogatása a
Józsefu áľosi Onkoľm źnv zatnáů

Józsefuárosi Ktizoktatási Esélyegyenlőségi Fóľumon Sántha
Péte1gé a|pgls.áľp"ęl.t'.ęľ'''l".s-g-ł-o.ly- p9n{9ttłö5?ti:!g b'ęp*ąé.!"ę!

Főzdefeszt a Mikszáth téren és kiirnvékén

łz óbuoai Egyetem Pedagógus napi ĺinnepségén Sántha
Péterné alpolgáľmesteľ asszony képviselte a Józsefvárosi
onkormá

A Nemzeti os szetaľtozás Napj a alkalm ábó | az ń)pítész
udvarban rendezett hangverse nyen az Onkoľmányzat
képviseletében Sántha Péterné alpolgáľmester

Pedagógus napi ünnepség a Polgáľmesteľ Hivata|
Díszteľmében

2012.június 7. : Az o|zsz Kultúrintézet,,Olasz évad'' bemutatása c.

i pľ9g-ľ"Ł!gj'é*4 s*{a!Ęa 
-tét-eĽ dp-9lgą1m5!95-"ą.s'"9-7-o".ny*ľ.ętt łéĺłĺ

f012,.június 9. iWittner Máľia 75. születésnapja alkalmából rendezett

i*------'"'iä1T$ĺľ*ľ.ľ#ů:ä.Jä
ii

iZUlz.június 9. :felavatása a Nemzeti Síľkertben, amelyen Sántha Péterné i
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2012.jrĺnius 13.
Rendszeľváltások Kelet és Ktizép Euľópában c. konfeľencia,
amelyen Sántha Péterné alpolgármester asszony képviselte
az Onkorm

20Í2.június 14. Pľáter Általános Iskola és a NémethLász|ő ÁItalános Iskola
kiiziis Sportnapi progľamia az orcłĺ parkban

20t2.június 21. A Kossuth Klubban megrendezett Világváltás konferencián
Sąnthepśteľ.lĹilpqlgéĘqest_eľą!!"3lggy_Ľe_{ľśs-z!





2011.2012. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz |ekötése

Bank futamidő Lektités
értéknapia

Lekötés |ejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01 .04 2011.O1 .11 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.01.04 2011.01 .18 500 000 00c

MKB 3 hét 20.ĺ 1.0.ĺ.06 2011.01.27 500 000 00c

MKB 1 hét 2011.01.11 2011.O1 .18 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.01 .18 2011.02.01 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.01 .27 2011.02.10 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.O2.15 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.'t0 2011.02.24 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.15 201 1.03.0.ĺ 300 000 00c

MKB 1 hét 20í.ĺ.03.01 2011.03.08 300 000 00c

MKB í hét 201 1.03.08 201 1.03.16 300 000 00c

MKB i nap 2011.03.24 2011.03.30 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 00c

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 00c

ýoIksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 00c

ýoIksbank 2 hét 2011.04. 2011.04.27 500 000 00c

ýoIksbank 1 hónap 2011.04 2011.05.13 500 000 00c

ýoIksbank ] hét 2011.O4 2011.o5'0Ą 500 000 00c
y'olksbank 2 hét 201't.04 4 2011.04.28 300 000 00c

/olksbank 3 hét 2011.04.27 201 1.05.18 500 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 00c

MKB 3 hét 201 1.05.06 2011.05.27 200 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.O5.13 2011.06.03 500 000 00c

Volksbank 3 hét 20.ĺ1.05.í8 2011.06.08 500 000 00c

MKB 1 hét 2011.05.25 201 1.06.0,ĺ 1 50 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.25 201.ĺ'06.,ĺ5 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.05.27 201 1.06.10 200 000 00c

Volksbank 1 hét 2011.06.09 20.ĺ .| '06' 1 6 500 000 00c

Volksbank 2 hét 201 1 .06.15 2011'06'2ę 500 000 000

Volksbank 1 hét 201 1 .06.16 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 héÍ 2011.06.21 2011.07.12 1 50 000 000

Volksbank 2hé| 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

Volksbank ,ĺ hét 2011.06.29 2011.O7.06 200 000 000

Volksbank 2 hét 20't1.07.05 2011.07.19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.o7.0ę 2011.07.27 500 000 000

ýoIksbank 26 nap 2011.07.0e 2011.08.01 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.07.1 2011.08.02 500 000 000

VIKB 1 hét 2011.07.1 2011.07.26 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.07.2ę 2011.08.23 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.O8.02 2011.08.30 500 000 000

ltB 3 hét 2011.08.23 201,ĺ .09.13 300 000 000

r'olksbank 2 hét 2011.08.24 20't1.09.07 300 000 000
y'olksbank 3 hét 201 1.08.3C 2011.09.20 300 000 000
y'olksbank 1 hónaD 2011.09.01 201't.10.02 200 000 000

Volksbank 2hé| 201 1 .09. 16 2011.09.30 350 000 00c

Volksbank 2hé| 2011.09.23 2011.10.01 500 000 000

Volksbank 2 hét 20't1.09.28 201'1 .10.1 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .1 0.05 2011.1o.2ę 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10.04 2011.10.1 300 000 000

ýoIksbank 22 nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.0t 500 000 000

ýolksbank 5 hét 201't.10.11 201'l.11.1 500 000 000

ýoĺksbank 3 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.11.21 2011 .11 .11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Volksbank .ĺ héĺ 2011.11.03 2011.11.10 250 000 00(





Volksbank 3 hét 2011.11.O3 2011.11.24 500 000 00(

ctB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.11.18 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 201',t.11.22 2011.'12.1 500 000 000

Volksbank 2hét 20'11.1'.! .24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nao 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

ltB 2 hét 2011.12.02 2o11.12.1ę 250 000 000

,/olksbank 16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

]ĺB 2 hét 2011.12.08 20't1.12.22 500 000 000

i/olksbank 3 hét 20 1 12 íą 2012.01.03 500 000 000
y'olksbank 3 hét 20 12 16 20 2.U.0e 250 000 000

IB 3 hét 20 1 12 zl zv 2.01.11 250 000 000
y'olksbank 19 nap ZU 1.12-22 20 2.01 .1 350 000 000
y'olksbank 19 nap 20't1.12.22 20 2.01 .1 500 000 000
y'olksbank 2 hét 2012.01 .03 20 2.O1 .17 500 000 000

r/olksbank 18 nao 2012.01 .06 20 2.01 .24 250 000 000

ýoIksbank 25 nap 2012.01 .06 20 2.O1 .31 250 000 000

r/olksbank 4 hét 2012.01 .10 20 2.02.0i 350 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.O1 .10 ZU 2.02.01 500 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.O1.17 20 2.02.14 500 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.01.17 2012.o2,1Ą 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2012.01.31 2012.O2.21 250 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 00c

ýoIksbank 4 hét 20't2.02.14 2012.03.13 500 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.02.14 2012.O3.20 350 000 00c

ýoIksbank 8 hét 20't2.02.1 2012.04.06 150 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.02.21 2012.O3.27 250 000 00c

ýoIksbank 5 hét 20'12.03.06 2012.04.11 250 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.03.1 2012.04.17 1 50 000 00c

ýoIksbank 36 nap 2012.03.2C 20't2.04.25 500 000 00c

ýoIksbank 37 nao 2012.03.27 2012.05.03 300 000 00c

ýoIksbank 43 nao 2012.O3.27 2012.05.09 300 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 00(

ýoIksbank 6 hét 2012.O4.11 20't2.05.23 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.O4.17 2012.06.06 400 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.04.2a 2012.06.13 300 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.O5.O9 2012.06.20 300 000 00(
y'olksbank 6 hét 2012.o5.1ę 2012.06.27 500 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.O5.23 20't2.07.04 500 000 00c

ýolksbank 6 hét 20't2.05.3C 2012.07.11 500 000 00c

ýolksbank 6 hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 00c

r/olksbank 6 hét 2012.06.1 2012.07.25 300 000 00c

Bankonként .isszesen

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés Iejárata Osszeg

(H Bank 0

Raiffeisen 0

Volksbank 29 900 000 000

MKB 7 750 000 000

ctB 2 300 000 000




