
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én 
14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as 

tárgyalójában megtartott 4. rendkívüli üléséről

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
281/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy indokoltnak  látja  a  sürgősség  okát  a  sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:

8.
►

Javaslat  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok  (KEF-ek)  működési 
feltételeinek  biztosítására  kiírt  KAB-KEF-12  pályázaton  történő 
részvételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

9.
►

Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
282/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat  a  Rév8  Zrt.  alaptőke  helyzetének  rendezésére,  valamint  az 
alapszabály módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zolán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2. Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  II.  során  a  Kesztyűgyár 
működtetése során Rév8 Zrt-nél 2010 évben felmerült költségek 2012. évi 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zolán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
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3. Javaslat  a  Bp.  Magdolna Negyed Program III.  pályázat  benyújtására a 
KMOP-5.1.1/B-12  -  Szociális  célú  városrehabilitációs  témájú  kiemelt 
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő

4. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat új fasorok telepítésére a Palotanegyedben
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester,

Szilágyi Demeter - képviselő

6. A  Fővárosi  Szabályozási  Keretterv  módosításának  kezdeményezése  a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

7. Javaslat a BH-3515/2004. sz. Beruházási Hitelszerződés keretében fennálló 
devizakötelezettségek konverziójával kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

8.
►

Javaslat  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok  (KEF-ek)  működési 
feltételeinek  biztosítására  kiírt  KAB-KEF-12  pályázaton  történő 
részvételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

9. 
►

Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Napirend 1. pontja
Javaslat  a  Rév8  Zrt.  alaptőke  helyzetének  rendezésére,  valamint  az 
alapszabály módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zolán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
283/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  a  Rév8  Zrt.  alaptőkéjének  (jegyzett  tőke)  26,52  millió  forintra  történő 
leszállítását.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 12.

2. elfogadja  a  Rév8  Zrt.  alapszabályának  módosítását  a  székhely,  valamint  az  alaptőke 
(jegyzett tőke) változása miatt.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 12.

3. felhatalmazza  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  képviselőt,  hogy  a 
Rév8 Zrt. Közgyűlésén a határozat 1.-2. pontja szerinti döntéseket képviselje.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2. pontja
Javaslat  a  Magdolna  Negyed  Program  II.  során  a  Kesztyűgyár 
működtetése során Rév8 Zrt-nél 2010 évben felmerült költségek 2012. évi 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zolán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
284/2012. (VIII.29.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  265/2011.  (VI.16.)  sz.  határozat  1.  a)  pontját  az  összeg  tekintetében  az  alábbiakra 
módosítja:  elismeri  Rév8  Zrt-nek  az  MNP  II.  projekt  megvalósítása  során  felmerült 
költségeit az előterjesztés mellékletét képező költségkimutatás szerint bruttó 49.841.042 
Ft összegben. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 29.

2. a 45/2012. (II.16.) számú határozatának 2. pontját az alábbiakra módosítja: a Rév8 Zrt-
nek a Magdolna Negyed Program II. megvalósítása során elismert 49.841.042 Ft összegű 
költségének fedezetét 2012. évben biztosítja.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 29.

3. az  Önkormányzat  kiadás  11107-02  cím  felhalmozási  céltartalékon  belül  az  egyéb 
fejlesztések céltartalék előirányzatát  49.841,1 e Ft-tal  csökkenti  és ezzel egyidejűleg a 
kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 34.423,8 e Ft-tal, a felújítási előirányzatát 15.417,3 
e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.

4. a határozat 1. pontja alapján a 265/2011. (VI.16.) számú határozat 2. pontját visszavonja, 
és ezzel egyidejűleg elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Megbízási Szerződés 4. 
számú módosítását és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  költségvetéséről  szóló  rendelet  soron 
következő módosításánál a határozat 1. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 3. pontja
Javaslat  a  Bp.  Magdolna Negyed Program III.  pályázat  benyújtására a 
KMOP-5.1.1/B-12  -  Szociális  célú  városrehabilitációs  témájú  kiemelt 
felhívásra
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester
Balogh István - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
285/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Szociális  célú  város-rehabilitációs  témájú  kiemelt  projektjavaslatok  (Kódszám: 
KMOP-5.1.1/B-12) témájú pályázaton részt vesz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

2. határidő hosszabbítási iránti kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és 
a  Pro  Régió  Nonprofit  Közhasznú  Kft-nek  és  felhatalmazza  a  polgármestert  az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kérelmek aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

3. létrehozza a pályázat lebonyolításához szükséges, az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti projektszervezeti kereteket.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

4. a pályázat előkészítési költségeire mindösszesen 138.921 e Ft-ot biztosít a céltartalékon 
melyből:

- a határozat 6. pontjában foglalt feladatokra 21.971 e Ft-ot,

- épület felújításra vonatkozó terveztetési és tervezési feladatokra 85.200 e Ft-ot,

- közterületek felújítására vonatkozó terveztetési és tervezési feladatokra 31.750 e Ft-ot.

5. a 4. pontban foglaltak biztosítása érdekében:

a) az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül a lakóház felújítás 
zárolt előirányzatából 112.942,9 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot 
ugyan ezen összeggel csökkenti és a kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános 
tartalék előirányzatán belül az MNP III. projekt előkészítési költségek előirányzatát 
megemeli.

b) az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  Működési  cél  és  általános  tartalék 
előirányzatán  belül  a  városmarketing  előirányzatát  csökkenti,  egyben  ugyan  ezen 
címen  belül  az  MNP  III.  projekt  előkészítési  költségek  előirányzatát  megemeli 
25.978,1 e Ft-tal.

c) felhatalmazza a polgármestert az MNP III. projekt előkészítési költségek céltartalék 
előirányzat  összeg  erejéig  a  határozatban  foglalt  feladatok  megvalósításához 
szükséges kifizetések teljesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29

6. felkéri  a  Rév8 Zrt-t,  mint  Városfejlesztő Társaságot,  hogy a pályázat  benyújtásához 
szükséges  Akcióterületi  terv,  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  aktualizált  változat, 
pályázathoz  kapcsolódó  megvalósíthatósági  tanulmánytervek -  megvalósíthatósági 
tanulmány/üzleti  terv,  költség-haszon elemzés,  hatástanulmány,  hatásvizsgálat,  egyéb 
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szükséges  háttértanulmányok,  szakvélemények,  illetve  indokolt  esetben  ezek 
átdolgozása - és a teljes pályázati dokumentáció elkészítésére.
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Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: a pályázat megjelenésétől számított 60. nap

7. a  határozat  6.  pontja  alapján  felkéri  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező 
Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.,
Határidő: 2012. augusztus 29.

8. megbízza a Kisfalu Kft-t a határozat 1. pontja szerinti pályázattal kapcsolatos épületek 
felújítására vonatkozó terveztetési és tervezési feladatainak ellátásával.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 2012. augusztus 29.

9. felkéri  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  pályázattal  kapcsolatos  közterületek 
felújítására vonatkozó tervezési és terveztetési feladatok ellátásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

10. a) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozat 5. 
pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

b) felkéri a polgármestert, abban az esetben, ha a pályázaton nem nyer az önkormányzat,  
akkor a tényleges felhasználás szerint a költségvetés módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.

c)  abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  nyer  a  pályázaton,  akkor  az  5.  pontban 
megjelölt jogcímekre az előirányzatot visszapótolja.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetési rendeletének következő módosítása

11. a határozat 8. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy az Önkormányzat 
és a Kisfalu Kft. között kötött megbízási szerződés módosítására készítsen előterjesztést 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember havi második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2012.  szeptember  havi 

második ülése
12. a határozat  6.  pontja alapján felkéri  a polgármestert,  hogy a Képviselő-testület  2012. 

szeptember  20-án  tartandó  ülésére  készítsen  előterjesztést  a  végleges  pályázati 
dokumentáció elfogadása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i ülése

A  285/2012.(VIII.29.)  számú  képviselő-testületi  határozat  mellékletét  a  kivonat 
melléklete tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft., Főépítészi Iroda, 
Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 4. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
286/2012. (VIII.29.) 14 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a/ a Kft ügyvezetői bérét 2012. szeptember 1-jétől bruttó 150e Ft-tal megemeli. A többlet 
költség járulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra számítva - 762 e Ft.

b/ a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. adminisztrációs és pénzügyi feladatok 
megvalósulásához szükséges 1 fő főállású pénzügyi végzettségű munkatárs alkalmazását 
2012.  szeptember  1-jétől  engedélyezi,  havi  bruttó  200e  Ft  +  cafeteria  juttatás  költség 
erejéig. A többlet költség járulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra számítva - 1,016 
e Ft-tal + cafeteria 46,8 e Ft-tal kiegészíti.

c/a H13. Diák és Vállalkozási  Központ  feladatellátásához szükséges vezetői  bért  2012. 
szeptember  1-jétől  bruttó  190 e Ft-tal  megemeli,  melynek  többlet  költsége járulékaival 
együtt ebben a költségvetési évben - négy hónapra számítva - 965,2 e Ft.

2. felkéri  a  JKH  NKft-t  a  2012.  október  3-i  önkormányzati  rendezvény  szervezésére  és 
lebonyolítására, a rendezvény összköltségére bruttó 980,0 e Ft-ot biztosít.

3. a./ az 1-2. pontban foglalt többlet költség összege 2012. évben 3.770,0 e Ft, fedezetének 
biztosítása érdekében az Önkormányzat 11404 cím bevételi intézményi működési bevételi 
előirányzatát  4.787,9  e  Ft-tal  megemeli,  a  11404 cím kiadás  dologi  ezen  belül  az  áfa 
befizetés előirányzatát 1.017,9 e Ft-tal megemeli.

b./ az  Önkormányzat  a  11805  cím  kiadás  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát 3.770,0 e Ft-tal megemeli az 1-2. pontban foglalt 
kiadások támogatása címén.

c./ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

d./ felkéri  a  polgármestert,  valamint  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét, hogy vizsgálja felül, hogy a Kft. saját bevételeit a jövőben milyen módon 
tudná megemeli,  a kiadásait milyen módon tudná csökkenteni, annak érdekében, hogy a 
határozatban tartós működési  kötelezettségvállalás  költségvetési  fedezete  önkormányzati 
forrás igénybevétele nélkül biztosítható legyen.
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e./ amennyiben a d./ pontban foglaltak alapján a tartós kötelezettségvállalás költségvetési 
fedezete nem realizálódhat, abban az esetben a tartós kötelezettségvállalás fedezetéül az 
önkormányzati adóbevételt jelöli meg.

4. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés 
előkészítésére, valamint a polgármestert a szerződés aláírására.

5. a Képviselő-testület 271/2012. (VII. 19) számú határozatának 3. pontjában foglalt alapító 
okirat módosításának 2012. szeptember 1-jei határidejét meghosszabbítja oly módon, hogy 
felkéri  az  ügyvezetőt  a  H13.  Diák  és  Vállalkozási  Központ  működtetésére  átadott 
feladatkörének módosított határidejére készítse el az alapító okirat módosítást.

Felelős: 1-5. pont esetén polgármester
3.d/.,  4. pont esetén Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1-2. pont, 3.a/, 3.b/ pont esetén 2012. szeptember 1.
3.c/, 3.d/, 3.e/ pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
4. pont esetén 2012. szeptember 8.
5. pont esetén a H13. Diák és Vállalkozási Központ működtetési feladatainak 
átadását követően

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 
Kft., Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 5. pontja
Javaslat új fasorok telepítésére a Palotanegyedben
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester,

Szilágyi Demeter - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
287/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Palotanegyedben  új  fasorokat  telepít  az  előterjesztés  melléklete  szerinti 
közterületeken  oly módon,  hogy a fák  beszerzését,  telepítését  és  azok gondozását, 
fenntartását a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bonyolítja le.

2. a  határozat  1.  pontja  szerinti  feladatok  ellátására  összesen  bruttó  3.670.940,-  Ft-ot 
biztosít, melynek fedezetéül az önkormányzat 11107-01 cím Működési cél és általános 
tartalék - Alpolgármesterek saját keretei – előirányzatát jelöli meg.

3. a) a határozat 2. pontja alapján az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím  működési cél 
és  általános tartalékon belül az alpolgármesterek saját keretei előirányzatát 3.670,9 e 
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Ft-tal  csökkenti  és  a  kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása 
előirányzatát  ugyan  ezen  összeggel  megemeli  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat támogatása címén.

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját 
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és kiadás 
dologi előirányzatát 3.670,9 e Ft-tal megemeli a Palotanegyedben új fasorok telepítése 
címén.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének soron következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-3. pontok esetén 2012. augusztus 29.

4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 6. pontja
A  Fővárosi  Szabályozási  Keretterv  módosításának  kezdeményezése  a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
288/2012. (VIII.29.) 15 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  NEMZETI  KÖZSZOLGÁLATI  EGYETEM  –  LUDOVIKA  CAMPUS 
című, az Orczy kert beépíthetőségére vonatkozó tanulmánytervet;

2. az 1. pontban meghatározott tanulmányterv alapján településrendezési szerződést köt a 
Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztériummal  a  66/2007.  (XII.  12.)  rendelettel 
elfogadott Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 
kötendő tervezési szerződés valamint a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy rendelettel elfogadott 
Fővárosi  Szabályozási  Keretterv  módosításához  szükséges  hatástanulmány 
elkészítésének finanszírozására;

3. 12/2012. (I. 19.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: felkéri a 
polgármestert a településrendezési szerződés aláírására;
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4. támogatja a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.  rendelettel  elfogadott  Fővárosi Szabályozási 
Keretterv  módosításának  kezdeményezését  az  Orczy  kert  területén  a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében;

5. felhatalmazza  a  polgármestert  a  Fővárosi  Szabályozási  Keretterv  módosítási  eljárás 
megindítására.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1., 3. pont: azonnal

2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
4.  és 5.  pont tekintetében:  a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztériummal 
megkötött  településrendezési  szerződésben  meghatározott  hatástanulmány 
elkészültét követően azonnal.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda

Napirend 7. pontja
Javaslat a BH-3515/2004. sz. Beruházási Hitelszerződés keretében fennálló 
devizakötelezettségek konverziójával kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
289/2012. (VIII.29.) 14 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  BH-3515/2004.  számú  Beruházási  Hitelszerződés  alapján  fennálló 
6.892.222,4 EUR hitel konvertálásával kapcsolatos beszámolót.

2. a BH-3515/2004. számú Beruházási Hitelszerződés alapján fennálló 6.892.222,4 EUR 
hitelt a jövőbeni várható kamatelőny elérése rdekében nem konvertálja át forintra,

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 8. pontja
► Javaslat  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok  (KEF-ek)  működési 

feltételeinek  biztosítására  kiírt  KAB-KEF-12  pályázaton  történő 
részvételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN   18  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
290/2012. (VIII.29.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet által hirdetett, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 
működési feltételeinek biztosítására kiírt KAB-KEF-12 nyílt  pályázaton. A pályázat 
megvalósítási  költsége  555.556,-Ft,  melyből  az  igényelhető  támogatás  összege 
500.000,-Ft.

2. az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához szükséges 55,6 e Ft,- Ft önrészt és 
pályázati díj 2,2 e Ft összegét biztosítja.

3. az Önkormányzat kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson 
kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű 
ellátások előirányzatán belül a méltányossági közgyógyellátás előirányzatát 57,8 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen 
összeggel megemeli a határozat 1-2. pontjában foglaltak alapján.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
a határozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

5. felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott  pályázat 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester
Határidő:    1.-2. pont esetén: 2012. augusztus 29.

        3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
5. pont esetén: 2012. augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő-testület 2012. novemberi utolsó rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 9. pontja
► Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ  MINŐSÍTETT  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
291/2012. (VIII.29.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Perlaki  Attilának  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  intézményvezetőjének 
vezetői  megbízását  és  közalkalmazotti  jogviszonyát  2012.  augusztus  29.  napjával 
közös megegyezéssel megszünteti.

2. az  intézményvezetői  feladatok  ellátásával  2012.  augusztus  30.  napjától  az  új 
intézményvezető  megbízásáig  Ács  Péter  általános  igazgató-helyettest  bízza  meg,  a 
feladatellátás  idejére, illetményét  a  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrésszel 
kiegészítve bruttó 650.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerinti munkáltatói intézkedések 
megtételére és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
intézményvezetői pályázati felhívásra vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 2012. 
szeptemberi első ülésére terjessze elő.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-3. pont esetében 2012. augusztus 29.

4. pont esetében képviselő-testület 2012. szeptemberi első ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Képviselői kérdések

Szili Balázs
A Baross utca és a Szűz utca sarkán körülbelül 2 hónappal ezelőtt megjelent hét végén néhány 
szemetes  zsák,  ami  azután  a  hétköznapok  során  eltűnt,  és  újra  termelődött.  Most  már 
eljutottunk oda, hogy vasárnap már a járda teljes szélességét elárasztotta a szemét. Az lenne a 
kérdésem, van-e Polgármester Úrnak tudomása erről a problémáról, és történik-e valamilyen 
intézkedés ezzel az illegális szemét lerakóhely megszüntetése érdekében?

Dr. Kocsis Máté
Van tudomásunk  a  problémáról.  A világ  pénzét  is  takarításra  fordíthatja  a  kerület,  ha  az 
ellenőrzés és a bírságolás nem működik. Ennek a rendszerét fogja kidolgozni és végrehajtani 
Perlaki Attila. Az itt élők fejében nem állt még össze, ha az utcára hordja a szemetet, akkor az 
utca szemetes lesz. Erre majd figyelmeztetni kell ezeket az embereket. 
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Az illegális szemétlerakás nem új keletű dolog a kerületben. A Városüzemeltetési Szolgálat 
minden nap konténer számra gyűjti össze, úgy hogy a munka folyamatos. Ezzel együtt azt 
gondolom,  amivel  kezdtem,  a  bírságolásra  nagyobb  hangsúlyt  kell  a  jövőben  fektetni,  és 
annak az ellenőrzésére. 

Budapest, 2012. augusztus 30.

Rimán Edina sk. dr. Kocsis Máté sk.
 jegyző polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Bodnár Gabriella
Szervezési Csoport vezetője
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